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Ata da 207ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no período de 
22 a 25 de março de 2018, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a vida. 

Entre os dias vinte e dois e vinte e cinco de março de dois mil e dezoito, reuniram-se na Sede do 1 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF, as Conselheiras 2 
constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 207ª Reunião Ordinária do 3 
Conselho pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS nº 5/2018, de 4 
28 de fevereiro de 2018. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane Soares Santos, Daniela 5 
Neves, Solange Moreira, Nazarela Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho, Elaine Pelaez, Magali 6 
Regis Franz, Régia Prado, Francieli Borsato, Neimy Batista, Mariana Furtado, Joseane Couri e 7 
Lylia Rojas. Justificaram a ausência as conselheiras Tânia Diniz, Cheila Queiroz e Mauricleia 8 
Soares. Presentes as assessoras especiais Zenite Bogea e Cristina Abreu. Após aprovação da pauta, 9 
passou-se à leitura da ata no. 206, que foi aprovada. A seguir, foram tratados os assuntos contábeis, 10 
com apreciação e aprovação do orçamento e do financiamento 2018 do CFESS por unanimidade. 11 
Posteriormente foi dada sequência a apresentação dos pontos referentes ao Conselho Fiscal: com 12 
apresentação e aprovação do balancete de março de 2018 e informação referente a análise das 13 
pastas de prestação de contas das conselheiras, tendo sido identificadas pendências e realizadas 14 
orientações para correções. Encerrada a discussão, o próximo ponto de pauta tratou do modo como 15 
estão organizados o gerenciamento dos recursos do CBAS em conjunto pelas entidades 16 
organizadoras ABEPSS e CFESS, com deliberação para que seja realizado estudos para construir 17 
alternativas contábeis ao atual modelo. Em seguida foram realizados informes, discussões e 18 
deliberações referentes a organização do Seminário Nacional sobre o trabalho das/os assistentes 19 
sociais na política de drogas e saúde mental. A data para realização do evento será entre os dias 20 
vinte e nove e trinta de maio em Brasília, a ficha de inscrição foi elaborada e será disponibilizada 21 
em abril deste ano. Serão quinhentas vagas para participantes, dentre as quais dez por cento será 22 
destinada a estudantes de Serviço Social considerando que o evento deve ser dirigido 23 
prioritariamente ao público profissional. Foi apreciada e aprovada a arte do evento, a montagem 24 
de um Stand nos dias trinta, trinta e um e primeiro de junho para o Congresso de Saúde Mental da 25 
ABRASME que acontecerá nos dias subsequentes no mesmo espaço físico. Realizar levantamento 26 
e definir quais dos materiais gráficos existentes no CFESS deverão ser disponibilizados no stand. 27 
Considerando que em contrapartida ao uso do espaço para o evento que está sendo 28 
disponibilizado, encaminhar Termo de Formalização junto a ABRASME e em contrapartida o 29 
CFESS custeará passagens aéreas para palestrantes. A organização estrutural do evento é de 30 
responsabilidade da Alvo Eventos. Tratados ainda demais encaminhamentos como informações 31 
que devem estar no convite aos palestrantes, minuta das mesas, certificados e crachás. Além da 32 
comissão organizadora composta por Solange Moreira, Elaine Pelaez, Nazarela Rego e Tania 33 
Diniz, foi definida listagem das demais conselheiras que irá participar do evento: Mariana Furtado, 34 
Josiane Soares, Francieli Piva Borsato, Lylia Rojas, Daniela Möller, Joseane Rotatouri e 35 
assessores Zenite Borgea, Cristina Abreu e Rafael Werkema, com deliberação para aquisição das 36 
passagens e demais providências. Na parte da tarde do dia vinte e dois de março foi iniciado com 37 
os assuntos jurídicos. A assessora jurídica Erika Lula Medeiros apresentou Parecer Jurídico nº 38 
06/2018-E sobre o recurso administrativo 10/2016, oriundo do CRESS/MT, tendo sido aprovado 39 
por unanimidade e deliberado por encaminhar a decisão ao CRESS demandatário. Em seguida 40 
apresentou o Parecer técnico sobre o modelo de atendimento de pacientes em situação de urgência 41 
ou emergência psiquiátrica, demanda do oficio nº 406/2018 encaminhado ao CFESS pela PRM-42 
SMA em dezesseis de março de dois mil e dezoito. Deliberado por responder o ofício solicitando 43 
prorrogação do prazo e informações sobre o inquérito para subsidiar futuro posicionamento a 44 
respeito da solicitação. O ponto de pauta seguinte iniciou com um informe sobre a ação da 45 
obrigação de fazer da Procuradoria Federal da quinta região cujo encaminhamento deliberado foi 46 
produzir contestação e aguardar novo agendamento de audiência para definir a forma de 47 
participação (presencial ou por vídeo conferência). Por fim, a assessora jurídica apresentou o 48 
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Parecer Jurídico nº 11/2018-E, referente ao processo eleitoral da sociedade civil no CNAS. Em 49 
debate a pauta, considerou-se que tratava do entendimento sobre o processo democrático e 50 
participativo e não apenas questão jurídica, foi decidido que não seriam questionadas 51 
juridicamente o credenciamento das referidas entidades no processo eleitoral das entidades da 52 
sociedade civil. Encerrado o ponto, foi aberta a discussão acerca da Frente Parlamentar Mista pela 53 
Auditoria da Dívida Pública com participação popular, tendo sido decidido pela não participação. 54 
Os trabalhos foram encerrados no dia com debate acerca da Plenária do Fórum Nacional de 55 
Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS) e eleição da sua secretaria executiva. Tendo sido deliberado 56 
que o CFESS não irá se candidatar para a secretaria executiva e que irá apoiar a candidatura do 57 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). O dia vinte e três de março de dois mil e dezoito iniciou-se 58 
com os assuntos jurídicos apresentados pela assessora jurídica Sylvia Terra, que apresentou o 59 
Parecer Jurídico 11/2018, de origem do CRESS 15ª Região, que trata dúvidas suscitas pela 60 
Presidente do CRESS da 15a. Região, sobre o Processo Ético nº 09/2014 desaforado para o 61 
CRESS da 7a. Região. O parecer foi acatado e será encaminhada cópia do mesmo para o CRESS 62 
da 15ª. Região; ao CRESS da 7ª. Região; para as partes e advogado. Na sequência a assessora 63 
jurídica apresentou a peça para que o CFESS ingresse como Amicus Curiae na ação do Conselho 64 
Federal de Psicologia em defesa da Resolução 01/1999 – Ação Popular 11011189-65 
79.2017.4.01.34000. A mesma foi acatada com deliberação para que seja protocolado junto ao 66 
Tribunal de Justiça, sendo necessário informar esse fato ao Conselho Federal de Psicologia. Em 67 
seguida retomou-se a discussão da peça de Amicus Curie relativa à ação do PSOL que contesta a 68 
criminalização do aborto em detrimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa. Foi 69 
deliberada a atualização do levantamento das entidades que ingressaram como amicus curiae 70 
nessa ação e estabelecimento de contato com a representante do CFESS no GEA e na Frente 71 
contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Indica-se fazer nova avaliação 72 
da decisão no pleno de abril. Posteriormente o assessor jurídico Vitor Alencar apresentou a 73 
Manifestação Jurídica nº 22/2018-V que analisa documentação necessária ao pedido de criação do 74 
CRESS Roraima. A manifestação foi acatada e havia sido aprovada pela presidência ad 75 
referendum. Registra-se que falta a apresentação da manifestação contábil a respeito do tema. O 76 
mesmo assessor seguiu apresentando a Manifestação Jurídica nº 23/2018-V que analisa os 77 
impactos e possíveis consequências da “Reforma trabalhista” na política de gestão do trabalho no 78 
conjunto CFESS/CRESS. Na sequência a assessora jurídica Erika Lula Medeiros apresentou o 79 
Parecer Jurídico nº 12/2018-E que analisa o Recurso administrativo CFESS nº 08/17, de origem do 80 
CRESS 1ª Região/PA em razão de não deliberação e morosidade no âmbito de pedido de inscrição 81 
principal naquele Conselho Regional. O parecer foi acatado e será encaminhado ao CRESS 1ª região 82 
e à requerente notificando da decisão. Cabe destacar que o referido recurso resultou numa ação 83 
judicial motivada pela morosidade na resposta sobre esse pedido de inscrição incluindo o CFESS 84 
como réu. O CFESS tem quinze dias para ingressar com a contestação, sendo a minuta do 85 
documento será encaminhada às conselheiras das Comissões de Formação, da COFI e presidente 86 
do CFESS. Deliberou-se ainda que as conselheiras Daniela Neves e Solange Moreira passarão a 87 
acompanhar todo o fluxo de entrada e andamento dos recursos administrativos que chegam ao 88 
CFESS, devendo ser copiadas em todos os emails desta natureza e também pela elaboração de 89 
planilha contendo número do processo, ementa e prazos. Os documentos originais do Processo 90 
Administrativo de origem do CRESS/PA serão devolvidos pessoalmente pela conselheira Daniela 91 
Castilho. Deliberou-se ainda pela realização de uma reunião conjunta entre a Comissão de 92 
Formação e a COFI para tratar do tema “Supervisão de Estágio” com apresentação posterior dos 93 
elementos debatidos no Pleno; resposta ao CRESS São Paulo sobre supervisão de estágio 94 
profissional reiterando o Parecer nº 18/2015, ressaltando que não há impedimento para inscrição 95 
nos CRESS. Considerando o acúmulo de recursos do ano de 2017 a analisar e o período de férias 96 
da assessora jurídica Erika Lula Medeiros, foram redistribuídos os recursos administrativos da 97 
seguinte maneira: Vitor Alencar com os recursos 02/2017, 03/2017 e 05/2017 e a assessora 98 
jurídica Sylvia Terra com 06/2017 e, aos cuidados de Erika Lula Medeiros, o 01/2017, 07/2017, 99 
09/2017 e 01/2018. No dia vinte e quatro de março de dois mil e dezoito, a reunião do Conselho 100 
Pleno teve início com a apresentação e debate da Manifestação Jurídica nº 20/2018-V, que trata da 101 
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regulação das Seccionais no Conjunto CFESS-CRESS, conforme deliberação nº 16 do eixo 102 
administrativo financeiro do 46º Encontro Nacional, tendo sido a mesma acatada por unanimidade 103 
e será enviada às conselheiras que participarão do evento. Em seguida passou-se ao debate sobre a 104 
organização do Seminário das Seccionais, que ocorrerá em São Paulo, nos dias treze e quatorze de 105 
abril de dois mil e dezoito. Para a mesa de abertura foi indicado o nome da conselheira Mauricleia 106 
Soares e para a primeira mesa de debates do evento a conselheira Josiane Soares e o assessor 107 
jurídico Vitor Alencar. No dia quatorze de abril a programação prevê a divisão dos participantes 108 
em três grupos de trabalho para discutir questões indicadas pela comissão organizadora 109 
relacionadas à dinâmica estabelecida entre CRESS e Seccionais. A assessora especial Adriane 110 
Tomazelli enviará aos CRESS a minuta de regimento interno do conjunto CFESS/CRESS, a 111 
resolução 470/2005 e o código eleitoral para subsidiar os trabalhos de grupo. O último turno do 112 
evento será a plenária de socialização dos trabalhos de grupo. O ponto de pauta seguinte foi 113 
relativo à organização do CBAS, com o repasse de informações sobre a reunião realizada com 114 
representantes da ABEPSS, ocorrida em dois de março de dois mil e dezoito, em Vitória no 115 
Espirito Santo. Nesta pactuou-se o entendimento sobre realização do evento em Brasília, no 116 
estádio Nilson Nelson a fim de possibilitar participação ampliada da categoria. Quanto ao termo 117 
de colaboração entre as entidades para a realização do 16º CBAS, deliberou-se que o CFESS 118 
arcará com demandas de passagem e diárias para a ABEPSS e a ENESSO para a primeira reunião 119 
da Comissão Organizadora nos dias 09 e 10/05. Em seguida tratou-se a pauta do acordo coletivo 120 
com os/as trabalhadores/as para o período 2018/2019. Os/as trabalhadores/as levantaram 121 
discordâncias em relação a alguns itens da proposta apresentada pela diretoria no que diz respeito 122 
especialmente à alteração de data-base, configuração do auxílio alimentação e pediram um tempo 123 
maior para apreciação. Caso não haja acordo na negociação até o próximo pleno, o debate deverá 124 
ser retomado nesta ocasião. Posteriormente foram abordados informes de diversas atividades 125 
realizadas no período para o conjunto da gestão: reunião do Grupo de Trabalho (GT) revisão das 126 
Bandeiras de Lutas (09 e 10 /03); reunião do GT Cursos de extensão e/ou livres ilegais (15 e 127 
16/03), tendo em vista a correspondência do tema com a do GT inscrição, a conselheira Franciele 128 
Piva Borsato irá compor também o GT Nacional de Inscrição como representante do CFESS; 129 
reunião da Comissão Gestora do Fundo de Apoio do Conjunto CFESS-CRESS (03/03) que 130 
analisou e aprovou os seguintes projetos: CRESS-ACRE; CRESS-ES; CRESS-PE; CRESS-RJ. 131 
Foram indeferidos os projetos do CRESS-SP e do CRESS DF por não atenderem as exigências. 132 
Em seguida a comissão organizadora do 2º Seminário Nacional “Trabalho do assistente social na 133 
Política de Assistência Social” apresentou proposta para definição dos percentuais referentes à 134 
inscrição dos participantes que foram aprovados da seguinte forma: 70% para assistente sociais da 135 
área da assistência social, 10% para estudantes e 20% para assistentes sociais de outras áreas. 136 
Outras demandas relacionadas ao seminário que foram aprovadas são: realização de homenagem à 137 
assistente social Marylucia Mesquita a ser criada pela comissão organizadora com apoio da 138 
assessoria de comunicação; levantamento da viabilidade para oferecer internet às/aos participantes 139 
durante todo o evento; priorizar a contratação de pessoas trans como trabalhadores/as no evento; 140 
aprovação de 1600 crachás com a programação no verso; 1600 artes do evento para a bolsa; 1600 141 
bolsas básicas do CFESS; 4 banners para sinalização do auditório e plenárias simultâneas e 1 142 
banner para a entrada do evento. Todos/as os/as palestrantes foram confirmados/as, exceto a 143 
professora Ana Elizabete Mota. Conselheiras que participarão do evento: Josiane Soares, Daniela 144 
Neves, Régia Prado, Magali Franz, Daniela Castilho, Elaine Pelaez, Solange Moreira, Daniela 145 
Möller, Nazarela Rego, Lylia Rojas, Franciele Piva Borsato e Joseane Rotatouri. Ainda será 146 
necessário consultar/confirmar a presença das conselheiras: Tânia Diniz, Mauricleia Soares, 147 
Cheila Queiroz, Neymi Batista e Mariana Furtado para providências referentes à passagens e 148 
diárias. Quanto às assessoras especiais foi definida a participação de duas delas, sendo que uma 149 
das vagas será ocupada por Zenite Bogea, ficando a outra a definir entre elas e ser informada com 150 
brevidade. Quanto à assessoria jurídica definiu-se a participação de Erika Lula Medeiros e 151 
consulta à Sylvia Terra. Ainda nesse momento de informes foi deliberado envio de oficio aos 152 
CRESS que sediarão os Encontros Regionais Descentralizados em 2018 (Sul- Paraná; Centro-153 
oeste: Distrito Federal; Sudeste – Espirito Santos, Norte – Amapá) com pedido de informação 154 
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sobre as datas em que serão realizados a fim de possibilitar o planejamento da participação do 155 
CFESS nos mesmos. Ressalta-se que não será necessário enviar esse ofício ao CRESS Ceará, que 156 
sediará o descentralizado da região Nordeste, porque a data já foi definida (03 a 05/08). 157 
Posteriormente discutiu-se o conteúdo da reunião realizada durante esse pleno entre o CFESS e a 158 
FENASPS e respectivo pedido de apoio ao evento que com os assistentes sociais do INSS que está 159 
sendo organizado por aquela entidade (Seminário do Serviço Social no INSS, a ser realizado nos 160 
dias vinte e seis e vinte e sete de maio de dois mil e dezoito em Brasília). O pleno aprovou o 161 
custeio de uma passagem para palestrante no referido evento e também que a comissão de 162 
comunicação avalie a possibilidade de disponibilizar blocos e canetas e de atualizar a arte do 163 
evento. Deliberou-se ainda a necessidade de providências para diárias e aquisição de passagens 164 
das seguintes conselheiras que participação desse Seminário: Lylia Rojas, Elaine Pelaez, Joseane 165 
Couri e Mariana Furtado (a ser consultada). Outro informe foi referente à notícia enviada por 166 
email de renúncia de conselheira do Conselho Fiscal do CRESS/RO e cujo conteúdo apresenta 167 
uma série de denúncias referentes àquele conselho. Deliberou-se que o documento seja 168 
encaminhado ao assessor jurídico Vitor Alencar para análise e manifestação quanto à possíveis 169 
providências. Na sequência informou-se a impossibilidade de comparecimento do Conselho 170 
Federal de Psicologia (CFP) à reunião prevista para o dia vinte e dois de março de dois mil e 171 
dezoito, às dezesseis horas, diante do que se decidiu por convidá-los novamente para o próximo 172 
Pleno às 17 horas. Dando prosseguimento a reunião foram apresentados os convites realizados ao 173 
CFESS. Primeiramente tratou-se do convite para V Plenária do FNTSUAS, que acontecerá nos 174 
dias sete e oito de abril de 2018, tendo sido deliberada a participação das conselheiras Magali 175 
Franz, Daniela Castilho e Regia Prado, bem como providências de diárias e emissão de passagens. 176 
Ainda sobre a plenária foi decidido enviar ofício aos CRESS reforçando a necessidade de 177 
participação. Confirmada presença da conselheira Daniela Neves para proferir palestra na abertura 178 
do evento alusivo ao Dia do Assistente Social promovido pelo CRESS Alagoas que ocorrerá no 179 
dia quatorze de maio de dois mil e dezoito. Quanto ao convite formulado pelo mesmo CRESS à 180 
Assessora Jurídica Sylvia Helena Terra, para proferir palestra sobre “Os 25 anos do Código de 181 
Ética da/o Assistente Social” será informada a impossibilidade de agenda para a data sugerida 182 
(quinze de maio de dois mil e dezoito). Deliberado aceite aos convites do CRESS/SP referentes ao 183 
Seminário Estadual Saúde mental e políticas de drogas (no dia doze de maio de dois mil e dezoito) 184 
com participação das conselheiras: Mauricleia Soares na mesa de abertura; Elaine Pelaez na mesa 185 
Conservadorismo e regressão de direitos: reflexões sobre o trabalho do/a assistente social na 186 
política sobre drogas e saúde mental e Daniela Neves na mesa com tema das comemorações do 187 
dia do/a assistentes social 2018. Deliberada participação da conselheira Daniela Castilho no 188 
evento promovido pelo CRESS/PA no dia quinze de maio de dois mil e dezoito para proferir 189 
palestra sobre o tema: Assistentes sociais em defesa dos direitos e do trabalho profissional: 190 
resistir, ocupar e lutar! Somos classe trabalhadora. Deliberado a participação da conselheira 191 
Tânia Diniz para proferir a palestra com o tema Organização política dos assistentes sociais em 192 
debate, no dia dez de maio atendendo ao convite da Faculdade Paulista de Serviço Social de São 193 
Caetano do Sul. Deliberada participação da conselheira Daniela Möller atendendo convite da 194 
Unespar/Apucarana no dia quinze de maio de dois mil e dezoito. Aprovada a participação da 195 
representante externa do CFESS no CNCD, Liliane Caetano, na reunião do Núcleo Executivo da 196 
Comissão para estudo da Transexualidade do CFM, no dia dez de abril de 2018. Informar que a 197 
conselheira Solange Moreira não possui disponibilidade de agenda para participar da Jornada 198 
Internacional de Pesquisadores da UFRJ a ser realizada no dia vinte e seis de março de dois mil e 199 
dezoito. Deliberada participação da conselheira Tânia Diniz no Fórum Sudeste das COFIS, a ser 200 
realizado no dia sete de abril deste ano em São Paulo. Deliberada participação da conselheira 201 
Daniela Castilho para proferir a palestra Direitos humanos e Serviço Social: resistência em tempo 202 
de retrocessos, dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, a convite do CRESS AM. 203 
Confirmada ainda a participação de Daniela Neves na audiência a se realizar na Sede do 204 
Ministério Público do Trabalho do DF no dia dez de abril de 2018, para tratar de irregularidades 205 
em estágios dos cursos superiores no Distrito Federal acompanhada pelo assessor jurídico Vitor 206 
Alencar. O último ponto de pauta deste dia tratou da campanha de gestão tendo sido aprovada a 207 
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produção de cartaz, vídeo, hotsite (com espaço para coleta de depoimentos e experiências de 208 
combate ao racismo), agenda e selo; previsão de lançamento durante o 2º Seminário Nacional 209 
“Trabalho do assistente social na Política de Assistência Social” em agosto/2018; próxima reunião 210 
do grupo de trabalho da campanha foi agendada para 25 de abril de 2018, devendo ser 211 
providenciada troca de data da passagem da conselheira Solange Moreira para participação na 212 
referida reunião. No dia vinte e cinco de março o pleno foi retomado com a pauta “análise de 213 
conjuntura”, cujas reflexões subsidiaram a deliberação de publicar um “CFESS Manifesta” com o 214 
mote do primeiro de abril, alusivo ao golpe civil-militar e sua relação com o atual contexto de 215 
militarização da vida e da política. Posteriormente entrou em debate o instrumento elaborado para 216 
monitoramento das deliberações do Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Após a 217 
avaliação das comissões temáticas do CFESS, realizada durante as reuniões do dia 23 de março 218 
deliberou-se pelo encaminhamento de ofício ao CRESS SP para realização de pré-teste do novo 219 
formulário com prazo para devolutiva até o início de abril a fim de que possamos avaliar as 220 
eventuais alterações sugeridas e providenciar posterior envio aos CRESS. Logo após foi passada a 221 
palavra a coordenadora da Comissão de Seguridade Social para que apresentasse os pontos da 222 
referida comissão. Em relação ao Seminário sobre “Regulação do Trabalho em Saúde” foi 223 
deliberada a participação da conselheira Josiane Rotatouri, que deverá posteriormente elaborar 224 
relatório para socialização de informações. Para o próximo Pleno deverá ser pautado debate sobre 225 
a regulação do trabalho no Fórum de Formação Mercosul. A Comissão de Seguridade Social 226 
elaborou roteiro de relatório por atividade/reunião para subsidiar as representações. Foi agendada 227 
ainda reunião com as representações externas da Seguridade Social para o dia seis de junho de 228 
dois mil e dezoito. Será necessário verificar o local onde ocorrerá essa atividade porque a sala do 229 
pleno estará ocupada pela Comissão Especial nesta data. A seguir, foram dados informes sobre o 230 
“Seminário Nacional do Trabalho do assistente social na Saúde Mental”: substituição de Silvana 231 
Mara por Cristina Brites em função de indisponibilidade de agenda; mudança de composição da 232 
mesa na qual estaria Cristina Brites que será substituída pela Fabíola Xavier. Posteriormente 233 
deliberou-se a participação das representantes externas Analice Dantas e Ruth Bitencourt e da 234 
conselheira Elaine Pelaez (a confirmar) na “Plenária Nacional dos Conselhos” que ocorrerá na 235 
Semana de Saúde nos dias oito a doze de abril. No que se refere à Plenária do FNTSUAS o Pleno 236 
aprovou a divulgação do evento pela Comissão de Comunicação. No que se refere ao “Seminário 237 
Nacional do trabalho do assistente social na Assistência Estudantil” debateu-se a proposta 238 
preliminar de programação, sendo proposto à comissão substituir uma das mesas por oficinas 239 
durante o segundo dia do evento, entre outras sugestões em torno das temáticas a serem tratadas 240 
nas mesas e indicações de possíveis palestrantes para a sua composição. Com relação ao Ano 241 
Nacional de Valorização da Promoção dos direitos da Pessoa Idosa foi realizado informe que o 242 
tema será debatido pela comissão para apresentação de proposta ao Pleno. Realizado repasse 243 
referente à audiência realizada na cidade de São Paulo no último dia 21 que decidiu pela 244 
suspensão da regulamentação das comunidades terapêuticas por três meses, tempo este em que 245 
deverá ser apresentada contraproposta por um grupo de trabalho formado pelo MS, MJ e MDS e 246 
MT no sentido de aprimorar a referida resolução. O Pleno, acompanhando a avaliação da 247 
Conselheira Solange que esteve presente nessa audiência, decidiu não mais participar da próxima 248 
audiência a ser convocada em 19 de junho. Avalia-se que não é o objetivo do Cfess contribuir com 249 
qualquer espécie de regulamentação pública das Comunidades Terapêuticas, devendo ser 250 
encaminhado oficio com posicionamento à desembargadora quando for reiterado o convite para a 251 
audiência. Entre as deliberações da COFI, o pleno debateu e aprovou o nome da assistente social 252 
Áurea Satomi Fuziwara, de São Paulo, para elaborar Nota Técnica referente à deliberação que 253 
trata do DSD. A seguir foram apresentados os pontos da Comissão ADM-Fin: apresentação de 254 
levantamento realizado pelo setor financeiro referente à dívidas de repasse da cota parte em anos 255 
anteriores a 2018. Os dados indicam que 7 CRESS estão com dívidas – Rondônia, Alagoas, Minas 256 
Gerais, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe – tendo sido deliberado enviar 257 
ofício para todos os CRESS e reforçar o encaminhamento por telefone, especialmente com Minas 258 
Gerais e Rio Grande do Norte que possuem as dívidas mais elevadas; na sequência tratou-se da 259 
renovação dos contratos das assessorias jurídicas cujos prazos do vencimento se aproximam, tendo 260 
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o escritório Bonavides Advocacia já manifestado quanto ao interesse na renovação e feito proposta 261 
de reajuste o inflacionário no valor praticado utilizando o INPC. O pleno aprovou a renovação do 262 
contrato com o escritório Bonavides Advocacia nos termos propostos. A coordenação Executiva 263 
enviará ofício ao escritório Terra e Baldin Advogados Associados suscitando manifestação de 264 
interesse pela renovação e proposta dos termos para esse procedimento; foi deliberada uma 265 
comissão para fazer um levantamento das demandas jurídicas do CFESS a fim de possibilitar a 266 
elaboração de uma proposta de redistribuição de atividades a ser dialogada com os/as assessores/as 267 
Vitor Alencar e Érika Medeiros. A referida comissão foi composta por: Josiane Soares, Nazarela 268 
Rego e Régia Prado. A comissão ADM-Fin informou ainda sobre o DIP e o processo licitatório de 269 
sistemas de informática que está sendo finalizado. Na sequência debateram-se os 270 
encaminhamentos e deliberações da Comissão de Formação Profissional que teve início com a 271 
apresentação da necessidade de retomar o debate sobre a minuta de resolução quanto aos 272 
procedimentos de anulação do registro profissional quando constatadas irregularidades, o que foi 273 
aprovado ficando a comissão responsável por fazer um debate prévio junto com a assessoria 274 
jurídica e trazer como pauta para apreciação no próximo pleno. Em seguida foram realizados 275 
informes sobre a organização do Encontro Nacional de Educação (ENE) que ocorrerá entre os dias 276 
três e cinco de agosto de dois mil e dezoito. Deliberada contribuição ao evento no valor de 277 
R$ 10.000,00 reais, com respectivas providências para celebração de termo de fomento com 278 
entidades organizadoras. A pauta seguiu com as deliberações e encaminhamentos da Comissão de 279 
Comunicação que informou sobre o processo de conclusão do informativo “Serviço Social é 280 
notícia”; que será realizado novo processo licitatório para contratação dos serviços gráficos e que 281 
cada comissão deverá informar as demandas de impressão gráfica para formulação do edital. 282 
Ainda na vigência do atual contrato com a gráfica, o pleno deliberou pela produção dos seguintes 283 
cartazes: “25 anos do Código de Ética” (1400 exemplares); refazer e imprimir o cartaz sobre o 284 
“Usuário” (1600 exemplares); 2º Seminário sobre o trabalho de assistentes sociais na política da 285 
assistência social (1000 exemplares), Campanha de Gestão (5000 exemplares). Os cartazes da 286 
campanha “O Amor Fala todas as Línguas” (1000 exemplares) e “Sem rótulos nem preconceitos, 287 
eu quero respeito” (1500 exemplares) serão refeitos e produzidos a partir da nova licitação que se 288 
fará para a agenda 2019. Foi debatida ainda a necessidade de revisitar a listagem das publicações 289 
que estão represadas na Comissão de Comunicação e avaliar possibilidade de contratação de mais 290 
um assessor para integrar a equipe. Aprovada a demanda para que a Comissão de Relações 291 
Internacionais avalie as providências necessárias para contratação de empresa ou pessoa física 292 
para traduzir o Código de Ética para o inglês e o espanhol. O pleno acompanhou a avaliação da 293 
comissão de comunicação quanto à improcedência de aderir ao convite para construir o “abril 294 
verde”, enviado pelo Ministério do Trabalho. A Comissão de Ética e Direitos Humanos realizou 295 
repasse das mudanças sugeridas em procedimentos relativos ao projeto Ética em Movimento e da 296 
participação no Fórum das Comissões de Ética da região Sudeste. Além disso, foram distribuídos 297 
os recursos éticos n. 05/18 do CRESS da 10ª região para relatoria da Conselheira Tânia Diniz, com 298 
julgamento no dia onze de junho deste ano às treze horas e o recurso 06/18, do CRESS da 9ª 299 
região, para relatoria da conselheira Daniela Castilho, com julgamento no mesmo dia às dezesseis 300 
horas. O quórum do julgamento será composto pelas conselheiras: Régia Prado, Neimy Batista, 301 
Daniela Castilho, Josiane Soares, Joseane Couri, Tânia Diniz e Elaine Pelaez. Por fim foi 302 
deliberado que a equipe de registro da memória do Pleno de abril será composta por Elaine Pelaez, 303 
Lylia Rojas e Joseane Couri. A Conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não 304 
havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 305 
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