Ata da 208ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no
período de 26 a 29 de abril de 2018, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a vida.
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Entre os dias vinte e seis e vinte e nove de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se na Sede do
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF, as conselheiras
constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 208ª Reunião Ordinária
do Conselho Pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS nº
09/2018, de 06 de abril de 2018. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane Soares
Santos, Daniela Neves, Solange Moreira, Nazarela Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho,
Elaine Pelaez, Magali Regis Franz, Régia Prado, Francieli Borsato, Mariana Furtado, Tânia
Diniz, Cheila Queiroz, Mauricleia Soares, Joseane Couri e Lylia Rojas. Justificou a ausência,
a conselheira Neymi Batista. Presentes as assessoras especiais Zenite Bogea, Cristina Abreu e
Adriane Tomazelli. Na manhã do dia 26, após aprovação da pauta, a conselheira Josiane
Soares realizou leitura da solicitação de afastamento da conselheira Jane Nagaoka, para
apreciação pelo pleno. APROVADO, para o período de 120 dias a partir do dia 01 de março
de 2018, período que finalizará ao final do mês de junho. A seguir, Josiane apresentou o
processo de desmembramento da atual seccional de base estadual Roraima do CRESS 15ª
Região – Amazonas, contextualizando a situação, e passou a palavra para a manifestação do
assessor contábil Vilmar Medeiros, presente nessa manhã do pleno. O mesmo apresentou seu
parecer contábil e, considerando a proposta de receitas e despesas avaliadas, o CRESS não
terá inicialmente as condições ideais para se manter financeiramente de modo autônomo.
Demandará ajuda financeira do CFESS e do Fundo de Apoio do Conjunto. Após
manifestações das conselheiras e assessores presentes, a proposta de desmembramento foi
encaminhada para votação do pleno do CFESS e foi APROVADA por unanimidade a criação
do CRESS 27º Região – Roraima. Como encaminhamento, deliberou-se que a comissão
Adm/Fin trabalhe nos desdobramentos da aprovação de criação do CRESS Roraima,
apresente ao pleno uma proposta de ações de ordem documental, financeira e jurídica, e a
assessoria jurídica deverá planejar o calendário eleitoral. Na sequência, foi dado ciência do
preenchimento parcial do Relatório do TCU de 2017 pelas conselheiras responsáveis pelo
mesmo, Josiane e Francieli, que informaram que todas as comissões enviaram devidamente
seus relatórios de atividades. Após debates e esclarecimentos, o relatório foi APROVADO
pelo pleno do CFESS. Em seguida, o assessor contábil Vilmar Medeiros fez a exposição do
Balancete Contábil do CFESS referente ao mês de março de 2018: orçamento anual, fundos e
cota parte. Ressaltou o saldo positivo de receitas e despesas no ano e em relação ao ano
anterior. O Balancete foi APROVADO pelo pleno. O assessor ressaltou que todas as “Cota
partes” de CRESS referentes ao ano de 2018 estão em dia, segundo os dados gerais da conta
bancária de compartilhamento. Vilmar Medeiros informou sobre o manual de procedimentos
administrativos, que está sendo revisado e que foi encaminhado para avaliação das
conselheiras. Na continuidade, o Conselho Fiscal apresentou sua análise do Balancete
Contábil do CFESS referente ao mês de março, tendo considerado APROVADO. Após
debates e esclarecimentos solicitados ao Conselho Fiscal com relação à prestação de contas
das conselheiras e representações, foi orientado que a coordenação da comissão Adm/Fin
proceda às adequações sugeridas pelo Conselho Fiscal. Dando prosseguimento à pauta, foram
socializadas informações da reunião sobre regulação do trabalho em saúde, do Comitê
Mercosul, da qual participou a assessora Cristina Abreu, que fez um resgate do procedimento
de transferência de dados do CFESS para o Ministério da Saúde. A transmissão não gerará
custos ao CFESS. O pleno decidiu que a transmissão dos dados será semestral. A conselheira
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presidente assinará o Termo de Transferência dos dados. A tarde do dia 26 iniciou-se com os
assuntos jurídicos, sob a responsabilidade do assessor jurídico Vitor Alencar que apresentou a
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 27/2018-V, sobre Recurso Administrativo 03/2017.
Acatada pelo pleno do CFESS, com o envio de ofícios ao CRESS/ SP e à recorrente com o
teor da decisão. Na sequência, apresentou a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 28/2018-V,
sobre Recurso Administrativo 05/2017. Acatada pelo pleno do CFESS com o envio de ofícios
à recorrente Maria Ilzanei Goes Nogueira e ao CRESS/PA, informando o teor da decisão. A
seguir, apresentou a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 29/2018-V, sobre Recurso
Administrativo 11/2017. Acatada pelo pleno do CFESS com o envio de ofícios ao CRESS/ SP
e à recorrente com o teor da decisão. Apresentou a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA N°
32/2018-V, sobre Recurso Administrativo 02/2018. Acatada pelo pleno, com o envio de
ofícios ao CRESS/ SP e à recorrente com o teor da decisão. Apresentou a MANIFESTAÇÃO
JURÍDICA N° 36/2018-V, sobre Recurso Administrativo 02/2017. Acatada pelo pleno com o
envio de ofícios ao recorrente e ao CRESS/SC, informando o teor da decisão. Por fim,
apresentou a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 37/2018-V, que trata de Minuta de resolução
sobre procedimento para indeferimento ou anulação do registro profissional quando
identificadas irregularidades. Conselheiras e assessoras/es discutiram o tema e a construção da
minuta, que foi considerada que não está pronta para análise e deliberação. Há também
dúvidas se, nesse momento, deve-se emitir resolução ou apenas orientações quanto ao tema.
Como encaminhamento, deliberou-se refazer a minuta, enviar para as Conselheiras antes do
pleno de junho para, posteriormente, ser novamente submetida à apreciação do conselho
pleno. Na sequência, a assessora jurídica Érika Medeiros apresentou o PARECER JURÍDICO
Nº 13/2018-E, que versa sobre recurso administrativo n°07/2017. Após a discussão e análise, o
pleno solicita que seja refeito o parecer jurídico de modo a aceitar o pedido da recorrente de isenção
das anuidades de 2012 a 2015. Como encaminhamento, deliberou-se que, com este novo teor, o
parecer será aprovado ad referendum. Na continuidade, apresentou o PARECER JURÍDICO Nº
14/2018-E, sobre recurso administrativo n° 09/2017. Acatado pelo pleno do CFESS com o envio de
ofícios ao CRESS 13ª Região e ao recorrente, com a devida notificação da decisão. Na
sequência da pauta do pleno, ocorreu a reunião com o Conselho Federal de Psicologia (CFP),
com os objetivos de debater uma agenda política, articular estratégias conjuntas para
enfrentamento do atual contexto e alinhar ações, parcerias e representações e outras pautas
comuns, como FNTSUAS, Sistema Socioeducativo, PLs e etc. Além das conselheiras do
CFESS presentes, participaram pelo CFP o conselheiro Pedro Paulo, a conselheira Norma, a
assessora do CFP, Miracy e o conselheiro presidente Rogério. As temáticas discutidas foram
as seguintes. Comunidades Terapêuticas: CFESS e CFP têm posições contrárias às ações do
CONAD e do governo federal, com relação às CTs. O CFP publicará em maio relatório
conjunto com Ministério Público (PFDC), com nova análise das situações encontradas na
fiscalização de comunidades terapêuticas. Deverá ser elaborado um documento conjunto para
justificar a ausência de ambas as entidades na audiência no dia 19 de junho. Esse documento
informará, mais uma vez e de modo unificado, nossas posições quanto ao tema. FNTSUAS e
eleições para CNAS: CFP informa que tem interesse em permanecer na secretaria executiva
do FNTSUAS. O CFESS declara apoio e informa que permanecerá participando da
coordenação e da executiva nacional, que reúne entidades nacionais. Sobre as eleições do
CNAS debateu-se a tentativa de construção de uma chapa para candidatura do segmento de
trabalhadores pelo FNTSUAS, mas essa iniciativa não obteve êxito. O CFESS é candidato a
titularidade e informa apoio à candidatura do CFP na suplência. O CFP informa acordo com
essa posição. Deliberou-se pela participação de ambos os conselhos na reunião de articulação
das entidades do FNTSUAS que haverá pelo skype no dia 03/05 à noite, defendendo que haja
unidade nas candidaturas do segmento de trabalhadores. Educação – FCFAS e PL pela
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inserção de assistentes sociais e psicólogos na educação: CFESS situou sobre as ações nessas
duas frentes demandando articulação mais orgânica com o CFP quanto a esses temas. CFP
informa que discute o tema no Fórum de Entidades da Psicologia (que congrega o conselho,
associações e entidades de ensino) e que tende a unificar na posição contrária ao EAD. Como
encaminhamento, o CFESS se disponibiliza a debater ambos os temas com o CFP, fornecendo
subsídios sobre o PL e para construir e fortalecer a posição contrária ao EAD. Direitos
Humanos/pauta LGBT, sobre iniciativas em defesa da Resolução CFP 01/1999 e da
resolução CFP 01/2018: o CFESS informa que já protocolou solicitação de ingressar como
Amicus Curiae na ação em defesa da Resolução CFP 01/99. Agradece o envio de informações
sobre as questões envolvidas na suspensão da Resolução CFP 01/2018 e se comprometeu em
elaborar nota em apoio às ações desencadeadas em defesa da referida resolução. Escuta
Especial de Crianças e Adolescentes/ Movimento pela proteção integral às crianças e
adolescentes: o CFESS relatou seu envolvimento nas iniciativas de organização de resistência
a ambos os temas, que têm sido mais fortemente localizadas na cidade de São Paulo. O CFP
informa que também tem posição institucional contrária à participação de psicólogos na
metodologia de escuta especial. Informa ainda que esta posição não é consensual, uma vez
que existem fortes tensões no interior da categoria e mesmo na direção dos conselhos
regionais sobre o tema. Como encaminhamento serão feitas articulações das agendas com
troca de subsídios para fortalecer a posição do CFP. Sobre a participação nas iniciativas
convocadas pelo MDS a respeito das medidas socioeducativas: o CFESS indica que não
vai colaborar na construção do documento que o MDS está tentando encaminhar. Entende-se
que esse documento é uma resposta que o governo federal pretende produzir para uma série
de pressões internacionais que o Brasil vem sofrendo em função de ser signatário de
convenções e pactos de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Nesse sentido, há
uma tendência em colocar centralidade nas rotinas de trabalho dos profissionais e suas
responsabilidades, sem discutir o desfinanciamento progressivo desses serviços e as péssimas
condições de trabalho que inviabilizam o caráter educativo das medidas, conforme
preconizado pelo ECA. O CFP informa que ainda não tem posição quanto a esse tema, mas
tende a acompanhar a posição do CFESS. Fará o debate interno e informará os
encaminhamentos. Finalizando a reunião, deliberou-se por retomar os encaminhamentos
específicos dentro de cada comissão responsável em ambos os conselhos para dar andamento
às decisões pactuadas nessa reunião e programar uma “plenária conjunta” reunindo as/os
conselheiras/os de ambas a entidades. Como encaminhamento, deverá ser verificada com
brevidade a compatibilidade de agendas. Na manhã do dia 28, iniciou-se a reunião com uma
análise de conjuntura, com manifestações das conselheiras, tendo como objetivo principal
orientar a participação das mesmas nas atividades do mês de maio. Ao final do debate,
deliberou-se por se construir um roteiro que subsidie as intervenções públicas das
conselheiras no mês de maio. Em seguida, foi feita a devolutiva do pré-teste da metodologia
de monitoramento das deliberações do Encontro Nacional, realizado pelo CRESS-SP. A
conselheira Lylia apresentou o resultado do teste de preenchimento do formulário e as
propostas de ajustes encaminhadas pelo CRESS-SP. Como encaminhamento, deliberou-se
que serão realizadas as modificações sugeridas no formulário e aprovadas pelo pleno, até o
dia 01/05. Será encaminhado ofício ao CRESS-SP com informação sobre as propostas
acatadas e os encaminhamentos pertinentes, bem como agradecimento pela contribuição até o
dia 04/05. Será encaminhado ofício a todos os CRESS com as orientações sobre o
monitoramento e os links para acesso ao formulário, bem como indicação de prazo para envio
das propostas até o dia 04/05. Foi também definido o prazo de envio dos formulários
respondidos pelos CRESS que será final de junho. Na sequência, foi discutido o 47º Encontro
Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 2018 e a conselheira Josiane apresentou a proposta da
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programação, lembrando a data já acordada e constante do calendário do CFESS, 6 a 9 de
setembro. Foi apresentada a proposta de convocação de Plenária Ampliada para discussão do
voto on-line e alteração da data de posse, antecedendo ao Encontro Nacional. Duas propostas
foram debatidas pelo pleno: realizar a Plenária antes do Encontro Nacional, em data separada
ou realizar a Plenária antes do Encontro Nacional, no dia 06/09. No processo de votação,
ganhou a realização da plenária antes do Encontro Nacional, no dia 06/09. Foi definida a
Comissão Organizadora: Daniela Moller, Lylia Rojas, Daniela Castilho (titulares) e Daniela
Neves (suplente). APROVADO. O indicativo para realização da primeira reunião da
Comissão Organizadora é nos dias 18 e 19 de maio. Como orientação, encaminhou-se que a
Comissão Organizadora trabalhará com o eixo “Neoliberalismo, contrarreformas e as
violações de direitos humanos no Brasil: impactos na organização política e trabalho dos/as
assistentes sociais”. Josiane apresenta a proposta de fazer a discussão de planejamento como
ferramenta de gestão, na perspectiva do cumprimento e monitoramento das deliberações.
Como encaminhamento, deverá ser solicitado ao CRESS-RS, a indicação de 3 (três)
conselheiros e 1 (um) suplente do regional que irão compor a Comissão Organizadora do
Encontro Nacional, com a informação da data da primeira reunião. A seguir, foram discutidos
os Encontros Descentralizados Regionais do Conjunto CFESS/CRESS, cujas datas são as
seguintes: Norte/Amapá: 13 a 15 de julho; Centro-oeste/Distrito Federal: 19 a 22 de julho;
Sul/Paraná: 26 a 29 de julho; Sudeste/Espírito Santo: 26 a 29 de julho; Nordeste/Ceará: 3 a 5
de agosto. Deliberado o valor dos convênios com os CRESS que irão sediar os
descentralizados que será de R$ 4.000,00. Na continuidade, foi definida a distribuição das
conselheiras e assessoras especiais que participarão dos encontros descentralizados regionais:
Norte: Daniela Castilho, Magali, Elaine, Neimy, Mauricleia, Mariana, Franciele
(conselheiras), Adriane (assessora); Centro Oeste: Franciele, Neimy, Joseane Couri, Régia,
Nazarela, Tânia (conselheiras), Zenite (assessora); Sul: Daniela Moller, Magali, Daniela
Castilho, Lylia, Joseane Couri, Cheila, Solange (conselheiras), Cristina (assessora); Sudeste:
Elaine, Tania, Mauricleia, Mariana, Daniela Neves, Josiane (conselheiras), Adriane
(assessora); Nordeste: Daniela Neves, Josiane, Régia, Lylia, Cheila, Nazarela, Solange
(conselheiras), Cristina (assessora). Foram discutidas sugestões sobre a dinâmica dos
Encontros Descentralizados e como encaminhamento, será enviado ofício aos CRESS que
sediarão os mesmos, com orientações para que a mesa principal seja de análise de conjuntura
e o monitoramento dos eixos indique que deliberações tiveram prioridade, quais foram as
dificuldades e qual será o planejamento para 2019. A pauta, a seguir, abordou o Encontro
Nacional da Educação. Após esclarecimentos do processo de organização do Encontro até o
momento, definiu-se as conselheiras que participarão do mesmo: Franciele, Daniela Castilho
e Joseane Couri. Finalizando a reunião do pleno do dia 28 pela manhã, a assessora Cristina
Abreu informa que o aparelho celular usado pelas assessorias especiais sumiu dentro do
CFESS. Como encaminhamento, a ocorrência deverá ser formalizada para as conselheiras,
deverá ser registrada ocorrência policial desse fato, solicitado o bloqueio do chip e verificado
se a conta mensal da linha continua sendo emitida. À tarde do dia 28, o pleno iniciou com os
assuntos jurídicos da lavra da assessora jurídica Sylvia Terra. Foi apresentado o PARECER
JURÍDICO nº 18/18, referente ao Recurso Administrativo nº 06/17 que contrapõe a decisão
do CRESS 9ª. Região, em relação ao indeferimento da impugnação da multa aplicada a
profissional por ter supostamente exercido a profissão de assistente social, sem o registro no
CRESS competente. Acatado, com o envio de ofícios ao CRESS 9ª Região SP e à recorrente
com o teor da decisão e os encaminhamentos indicados no Parecer. Na sequência, foi lido o
PARECER JURÍDICO nº 19/18, referente ao Desaforamento CFESS nº 05/18 de denúncia
ética protocolizada perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS 17ª. Região, para
processar e julgar a denúncia. Acatado com o desaforamento para o CRESS 6ª Região, com o
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envio de ofícios ao CRESS 17ª Região com o teor da decisão e ao CRESS 6ª Região
informando o desaforamento. A seguir o pleno debateu as estratégias das Relações
Internacionais CFESS 2017-2020. A conselheira Tânia fala da articulação do CFESS junto à
FITS e COLACATS nos debates e ações sobre o exercício profissional, na regulamentação da
profissão, na definição de serviço social e no fortalecimento das entidades representativas.
Informa que na próxima assembleia da FITS, dias 1, 2 e 3 de julho desse ano em Dublin, na
Irlanda, serão discutidos os princípios éticos da entidade e será realizado o processo eleitoral
para a presidência da FITS. Quanto ao processo eleitoral, a proposta apresentada é que o
Brasil apoie o que vem sendo construído nos últimos encontros do COLACTS, a candidatura
da trabalhadora social argentina Silvana Martinez para a presidência mundial da FITS. A
conselheira Josiane coloca que precisamos discutir nossa inserção nas relações internacionais,
no sentido de avaliar qual a contribuição, importância e limitação, bem como o nível de
investimento. Aponta necessidade de nos apropriarmos coletivamente dos temas da RI.
Assim, algumas propostas foram discutidas: candidatura do Brasil/CFESS à vice-presidência
da FITS para a América Latina e Caribe. Mandato será de dois anos, com a representação da
conselheira Tânia. APROVADO. Apoio do CFESS à candidatura de Silvana Martinez à
Presidência da FITS, por ser da América Latina, e ter o melhor programa entre as
candidaturas. APROVADO. Elaboração de CFESS Manifesta a ser levado à Assembleia da
FITS, com conteúdo sobre a perspectiva de serviço social e apresentação das contribuições do
CFESS à articulação latino-americana e mundial. APROVADO. Produção de matéria pela
Comunicação, contendo entrevista com a candidata à presidência da FITS, Silvana Martinez e
com o objetivo de dar visibilidade à articulação internacional do CFESS. APROVADO. Na
continuidade, a Comissão de Trabalho CFESS sobre as propostas de alterações na data da
posse das gestões do conjunto (CFESS/CRESS) e modalidades de votação apresentou os
dados relacionados ao levantamento realizado junto aos CRESS sobre alterações na data de
posse, voto on-line e estudos de artigos do código eleitoral, com os argumentos contrários e
favoráveis sistematizados pela mesma. Com relação à mudança da data da posse: 18 CRESS
manifestaram-se favoráveis: MA, CE, PE, BA, MG, RJ, SP, RS, PR, SC, PB, AM-RR, AL,
ES, MT, MS, RO, TO e 06 CRESS foram desfavoráveis: DF, SE, GO, PI, AP, AC. Não
responderam: PA e RN. Com relação ao Voto on line: foram favoráveis 22 CRESS: MA, PE,
BA, MG, RJ, DF, SP, RS, PR, SC, PB, AM-RR, AL, SE, GO, ES, MT, MS, RO, AP, TO, AC
e desfavoráveis 02 CRESS: CE (defende urna eletrônica) e PI. Não responderam: PA e RN.
Como encaminhamento, deverá ser realizado estudo jurídico sobre a viabilidade dos CRESS
disponibilizarem computadores para votação, a proporção de custos entre CRESS e CFESS,
estudo financeiro sobre os custos do processo eleitoral on-line comparando com os custos na
modalidade atual. Com essas informações, esses temas serão debatidos no pleno de junho para
decidir posicionamento do CFESS. Como última pauta da tarde do dia 28, discutiu-se sobre a
metodologia de reserva de hospedagem para as conselheiras e representações do CFESS. A
pauta da manhã do dia 29 iniciou-se com os diversos informes das atividades realizadas no
período para o conjunto da gestão: Encontro Secionais: a avaliação foi positiva. Foi
evidenciado junto as seccionais, qual o real papel político, jurídico e administrativo-financeiro
das seccionais. V Plenária Nacional do FNTSUAS: a plenária aconteceu nos dias 07 e 08 de
abril na cidade de São Luís/MA com a participação das conselheiras Magali e Régia. O
CFESS se mantém na coordenação nacional, que foi ampliada em mais uma entidade. Foi
avaliada positivamente a plenária que o CFESS realizou com assistentes sociais presentes.
Comissão Seminário Nacional “Trabalho do/a assistente social na política de assistência
social”: socializados os encaminhamentos até o presente. Reunião da rearticulação da Frente
Nacional de drogas e direitos humanos: espaço político desarticulado desde 2016 e com as
últimas ações governamentais no campo da política de drogas, voltou a se rearticular. Houve a
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indicação de contatar os CRESS para retomar o debate e contribuir na reativação das frentes
estaduais. As conselheiras Solange e Regia acompanharão a Frente. GT Inscrições: a
avaliação foi positiva, o debate encaminhou para a indicação de unificação de procedimentos
e construção de normatização que considere a realidade diversa dos CRESS. GT funcionários:
foi realizada avaliação de desempenho dos funcionários, que será informada aos mesmos,
pessoal e individualmente. Na continuidade da pauta, debateu-se a renovação de Contratos
das assessorias jurídicas do CFESS. A conselheira Josiane informou ao pleno todas as ações
realizadas e propostas para renovação dos contratos das assessorias jurídicas. Alencar e
Medeiros: além da correção de valores deliberada no pleno anterior, o pleno aprovou um
aditivo ao contrato em função da reformulação de algumas das atribuições da assessora Érika
Medeiros. APROVADO. Terra e Baldin Advogados Associados: a partir da manifestação de
interesse e acordo das partes em renovar o contrato, foi fixado o índice de 4% (quatro por
cento), para renovação desse contrato da assessoria jurídica. APROVADO. Em seguida,
discutiu-se o Acordo Coletivo de Trabalho CFESS 2018/2019. Acatada proposta apresentada
pelos funcionários: Cláusula décima: Auxílio alimentação com valor fixo/global. Estendido o
mesmo valor e benefício à modalidade de tele trabalho. Rejeitado o parágrafo primeiro da
cláusula décima: o pleno não concordou com a proposta apresentada pelos trabalhadores de
pagamento de adicional de auxílio-alimentação, por dia, quando ocorrer trabalho em fins de
semana e/ou feriados. Alterada a data base para 1º de maio, visto que os trabalhadores
concordaram com proposta inicial apresentada pelo pleno. Cláusula 30° que trata da
integração de parcelas remunerativas: recusada pelo pleno em sua totalidade. Como
encaminhamento, deliberou-se por realizar estudo jurídico sobre a legalidade e
obrigatoriedade do pagamento do auxílio alimentação por meio de cartão e não em pecúnia.
Na tarde do dia 29, o pleno iniciou com os informes sobre os convites recebidos pelo
CFESS: XXXV Semana do/a Assistente Social (dia 14 de maio às 17h e dia 15 de maio em
Goiânia) e VIII Simpósio Goiano de Serviço Social, dia 23/05 e 25/05: confirmar a
participação da conselheira Neimy. IX Encontro Capixaba de Assistente Social, no dia 15 de
maio de 201: enviar ofício informando a dificuldade de agenda para participação. UCSAL, dia
15 de maio: confirmar a participação da conselheira Nazarela. Convite para atividade do dia
do assistente social do CRESS/TO dia 18 de maio, dirigido à conselheira Neimy, ausente
neste pleno. Será verificada a disponibilidade da conselheira. Convite para atividade nos 17 e
18 de maio em Marabá/Pará e 25 de maio em Itaituba/Pará. A conselheira Daniela Castilho
representará o CFESS. Convite da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe para atividade no
dia 14/05. A conselheira Josiane representará o CFESS. Convite do CRESS SC, para
ministrar palestra sobre Depoimento sem Dano (DSD). A conselheira Daniela Moller
representará o CFESS na atividade. Sobre convite do CRP/SP para atividade de
enfrentamento ao DSD, no dia 05 de junho às 17h. Será respondido pela COFI. Convite da
ABRASME para mesa de abertura do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental no dia 31 de
maio às 18h30. A conselheira Solange representará o CFESS na mesa de abertura. Convite do
Ministério Público do Trabalho (MPT) para atividade sobre Trabalho Escravo no dia 15 de
maio. Justificar ausência por dificuldade de agenda. O FCFAS convida para I Reunião dos
Conselhos Profissionais da área da saúde sobre educação a distância, no dia 10 de maio, das
08h30 às 17h, no Grand Bittar Hotel. As conselheiras Daniela Castilho e Joseane Couri irão
representar o CFESS no evento. Em seguida, foi deliberado sobre os e-mails que o CFESS
recebeu com denúncias sobre diversas situações supostamente ocorridas no CRESS
Rondônia, que deverão ser enviados ao assessor jurídico Vitor Alencar. A seguir, passou-se às
deliberações das Comissões. A COFI informou o término da elaboração do relatório sobre as
Comunidades Terapêuticas, que será enviado aos CRESS. Sobre a demanda de profissionais
que supervisionam estágio em EaD e têm registro no CRESS em estado diferente de onde é
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ofertado o curso, a situação vem sendo tratada de modo diverso por alguns CRESS, o que
gera impactos na fiscalização e inscrição. Foi realizada uma reunião conjunta entre a COFI e a
Comissão de Formação Profissional do CFESS para tratar do tema, com sugestão de debater
no pleno e dar nova orientação aos CRESS sobre o mesmo. A Comissão de Formação
Profissional fez o informe sobre levantamento do material didático do EaD, com assessoria
das pesquisadoras Maria Helena Elpídio e Cláudia Mônica dos Santos. Após discussão, o
pleno decidiu por não publicar o material. Sobre o FCFAS, foi pontuada a necessidade de
articular melhor o tema do EaD com a comissão de Formação Profissional. Para isso, Daniela
Neves e Joseane Couri assumirão a suplência no lugar da conselheira Neimy. Sobre as ações
judiciais: Ação judicial contra a campanha Educação não é Fast food, está parada desde 2013.
Foi decidida a liminar pela suspenção, mas até agora não foi julgado o mérito. Ação Judicial
no DF que questiona as Resoluções 533 e 582, está parada desde dezembro para decisão do
juiz, que pode pedir mais informações ou marcar audiência. Participação na audiência de
Ação na Justiça comum – RN, no dia 23 de maio na cidade de Paus dos Ferros no interior do
RN, será verificada se alguém da diretoria precisa participar da audiência. Comissão de
Comunicação informa a solicitação do CRESS-PA para o CFESS encaminhar os
Informativos dos profissionais do estado, para que eles próprios enviem aos mesmos, devido
aos problemas que tiveram e não encaminharam ao CFESS as etiquetas para seguir direto de
Brasília para a casa dos profissionais. Serão enviados 7.200 jornais. Sobre Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação (FNDC): a conselheira Lylia participou do Seminário
Internet, Liberdade de Expressão e Democracia - Desafios Regulatórios para a Garantia de
Direitos, atividade que fez parte da programação da 21° Plenária Nacional do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação (FNDC), ocorrido entre os dias 13 e 15 em São Paulo.
CFESS foi eleito para compor o Conselho Deliberativo do FNDC, por dois anos. O Conselho
se reúne duas vezes ao ano. A decisão para compor foi tomada em articulação com a diretoria
do CFESS, na Plenária do FNDC e é submetida agora para apreciação ad referendum do
pleno. APROVADO. A coordenadora da comissão informou sobre a solicitação CRESS-AL
para utilizar conteúdo da agenda 2018 em divulgações no site do Regional, a cada mês.
APROVADO com a orientação de indicar os créditos da produção e não alterar o conteúdo e
artes. Lylia informou também a solicitação da direção da escola de Serviço Social da
UFF/Niterói, sobre utilizar artes da agenda 2018. APROVADO, com a orientação de indicar
os créditos da produção e que podem ser feitas adaptações da arte ao espaço. O assessor
Rafael Werkema apresentou as propostas de mudanças do site do CFESS, para novo layout e
responsivo, o que significa que se adaptará a diferentes dispositivos: computador, celular, etc.
ACATADO. Sobre a campanha da gestão, a conselheira Josiane deu informes sobre a última
reunião. Reforçou que será uma campanha para ser dialogada com os/as assistentes sociais e
externamente também, com vários objetivos e serão produzidas diversas peças. Foi informado
o convite para a realização de Tribuna Livre no dia 20 de novembro de 2018, em função da
articulação do CRESS-RJ com o movimento negro e pelo dia de luta na cidade do Rio de
Janeiro. Em seguida, a coordenadora da comissão de Comunicação apresentou a demanda de
contratação temporária de profissional de comunicação para se dedicar à campanha. Debatida
pelo pleno que avaliou que a discussão deve ser mais geral, referente à ampliação da
assessoria de comunicação, futuramente. Comissão de Seguridade Social: a coordenadora
apresenta a dinâmica planejada para a reunião com representações, que foi aprovada. Sobre
as eleições para conselhos de controle social, deliberado que as prioridades de intervenção
serão para CNAS, CNS e CONANDA. Foi indicada a conselheira Magali para representar o
CFESS no CONANDA. A assistente social Analice informou que não mais poderá
representar o CFESS no CNS e no FENTAS, por isso será necessário a indicação de novo
nome para essa representação. A indicação do CFESS é o nome da conselheira Elaine que irá
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verificar a possibilidade e informar o mais breve possível às conselheiras. Sobre o CNDI, foi
informado que 2018 é o ano de valorização da pessoa idosa e que, possivelmente, serão
demandadas ações pela representação. Comissão Adm/Fin: a coordenação informa sobre o
processo de criação do CRESS 27ª Região/Roraima. Esse processo deverá ser acompanhado
pelas conselheiras que participaram do CFESS na Estrada, no Amazonas, Daniela Neves e
Cheila e Nazarela como suplente. Sobre o empréstimo ao CRESS-PE, foi socializado que o
assessor Vilmar Medeiros deverá fazer uma manifestação contábil, após análise do balancete
financeiro. Sobre o DIP o GT recadastramento informou que está sendo programada a
retomada das impressões pela G&D. Também foram aprovados os encaminhamentos para
suscitar essa empresa sobre interesse na renovação do contrato. Indicada a volta da campanha
do recadastramento no site para início de julho. A conselheira Cheila informou sobre a
reunião com a empresa Frisson no dia 09, para fazer os ajustes. Sobre o Concurso Público,
deverão ser convocados dois analistas, um será lotado no setor Financeiro sob chefia imediata
de Antônio e outro funcionário para o setor Administrativo sob chefia imediata de Sandra.
Comissão de Ética e DH: a conselheira Daniela Moller informou sobre a organização do
Seminário de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética (CPE). Foi feito um
questionário para conhecer a realidade dos CRESS e a partir daí foi feita a programação. O
seminário ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, nos quatro turnos. O público-alvo será todos os
membros das CPE (112 pessoas e os assessores jurídicos, totalizando uma estimativa de 150
pessoas). Não haverá custeio para os CRESS. Terá a seguinte programação: uma mesa inicial
com Daniela Moller, que falará sobre princípios e concepção da ética no conjunto e Sylvia
Terra, que analisará dados preliminares dos julgamentos dos recursos no CFESS. Os outros
três turnos serão em formato de oficina, com divisão em grupos. Sobre o “Curso Ética em
Movimento” para multiplicadores, houve a necessidade de alteração da data devido a
coincidência com o dia das eleições presidenciais de 2018. A nova proposta é 03 a 10 de
novembro de 2018, na cidade de São Paulo. APROVADO. Sobre o acompanhamento dos
desaforamentos e a necessidade de monitoramento dos CRESS desaforados, a conselheira
Josiane e a assessora jurídica Sylvia oficiaram os CRESS que têm processos desaforados e
não obtiveram respostas. Sylvia redigiu uma minuta de notificação aos CRESS.
APROVADA. Finalizando, Daniela Neves apresenta solicitação da professora Cristina Brites
sobre nota de apoio ao Projeto de Extensão da UFF-PURO. APROVADA a emissão da nota.
A Conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar,
deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 29 de abril de 2018.

Josiane Soares Santos
Presidente

Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz
1ª Secretária
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