Ata da 220ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no
período de 03 a 04 de setembro de 2019, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a vida.

1

Entre os dias três e quatro de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se no Hotel Sagres,

2

na Cidade de Belém-PA – local sede do 48º Encontro Nacional CFESS-CRESS – as

3

conselheiras constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 220ª

4

Reunião Ordinária do Conselho Pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação

5

Interna Cfess nº 28, de 15 de agosto de 2019. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane

6

Soares, Daniela Neves, Mauricleia Santos, Lylia Rojas, Solange Moreira, Cheila Queiroz,

7

Elaine Pelaez, Daniela Moller, Nazarela Rego, Mariana Furtado, Magali Franz, Jane Nagaoka,

8

Neimy Batista, Daniela Castilho, Francieli Borsato e Régia Prado. Presentes as Assessoras

9

Especiais: Adriane Tomazelli, Cristina Abreu e Zenite Bogea. Assessores de comunicação:

10

Rafael Werkema e Diogo Adjuto, Assessoria Jurídica: Erika Medeiros e Sylvia Terra. No dia

11

três de setembro, a reunião foi iniciada com a pauta da análise política do 48º Encontro

12

Nacional e organização do CFESS para a condução dos eixos do debate do referido encontro a

13

partir do Relatório Síntese previamente enviado aos Regionais. Como resultado deste debate,

14

foi definido o seguinte: 1. Estrutura da apresentação dos eixos das deliberações pelas

15

coordenadoras de comissão; 2. Panorama nacional de execução das deliberações (mais e

16

menos executadas); 3. Debate coletivo das deliberações e prováveis pontos polêmicos; 4.

17

Panorama de incorporação e realização das prioridades nacionais definidas pelo 47º Encontro

18

Nacional CFESS-CRESS; 5. Dificuldades encontradas. No início da tarde, contando com a

19

presença do CRESS 1º Região-PA, foi realizada reunião ampliada da Comissão Organizadora

20

do 48º Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS. Nela definiram-se aspectos do

21

cerimonial, especialmente da chamada das delegações e da representação e coordenação das

22

mesas. Encerrada a reunião ampliada da Comissão Organizadora retomamos a análise política

23

do Encontro discutindo as deliberações prioritárias para o próximo triênio a serem indicadas

24

pela gestão do CFESS por comissão temática. No eixo Orientação e Fiscalização definimos

25

indicar como prioridade as deliberações: 2; 6; 11 e 13; no eixo Ética e Direitos Humanos, as

26

deliberações 1; 6; 9; 10; 14 e como recomendação de prioridade, para migrar para outros

27

eixos, a deliberação 4 (com direcionamento para a Seguridade Social e COFI) e a 11 (para a

28

COFI); no eixo Seguridade Social, o CFESS indicará como prioridades as deliberações 1; 5; 6
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29

e 7. No eixo Formação Profissional as deliberações 1; 4 e 5. No eixo Comunicação

30

proporemos como prioridades as deliberações 1; 3 e 7 e para o eixo Administrativo Financeiro

31

serão indicadas como prioridades as deliberações 7; 9; 13; 14; 23 e 24. No dia 04 de

32

setembro de 2019, o assessor jurídico Vitor Alencar participou da reunião que teve início

33

com a discussão das principais questões que estão sendo tratadas no CONAD e deliberado o

34

acompanhamento a ADI proposta ao Decreto 9.926/2019 para avaliação das possibilidades de

35

o CFESS ingressar como amicus curi. Deliberado também encaminhar oficio às entidades que

36

participaram da reunião para discussão da Plataforma Brasileira da Política de Drogas, com

37

informações sobre as decisões tomadas. Na sequência, debateu-se sobre a forma de

38

organização da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, ressaltando sua incidencia

39

política para rearticular as frentes estaduais. Dando continuidade à reunião, discutiu-se o PL

40

que prevê a inserção do Serviço Social e Psicologia na Educação Básica, com deliberação

41

para encaminhamento de oficio aos deputados federais, articulação política e mobilização

42

junto à categoria pelos meios de comunicação digital e elaboração de nota a ser divulgada à

43

categoría, sob a responsabilidade da Comissão de Comunicação. Em seguida, discutiu-se os

44

mecanismos de acompanhamento do PL do piso salarial que tem previsão de entrar na pauta

45

da Comissão de Finanças, no dia 11 de setembro, em Brasília. Deliberou-se para a

46

participação da conselheira Elaine Pelaez, assessoras especiais e assessores de comunicação.

47

Na sequência, foi realizado informe de que o CFESS foi eleito para integrar as seguintes

48

comissões no CNS: COFIN, CISMU e CISM e deliberada a representação das seguintes

49

assistentes sociais Ruth Bitencourt, Morena Marques e Régia Prado respectivamente.

50

Aprovada a representação do CFESS no Encontro Nacional de Residência, nos dias 13 a 16

51

de outubro, na cidade de Natal, por meio da conselheira Elaine Pelaez como coordenadora da

52

Comissão de Seguridade Social, da representante externa do CFESS no CNS (CIRT), Ruth

53

Bitencourt e da conselheira residente na cidade e coordenadora da Comissão de Formação

54

Profissional, Daniela Neves. Com relação ao Seminário da Frente Nacional contra a

55

privatização da Saúde a se realizar entre os dias 6 a 8 de dezembro, em João Pessoa (PB), foi

56

aprovada a participação das seguintes conselheiras: Elaine Pelaez, Mariana Furtado e Magali

57

Franz, com a articulação do projeto SUAS de Ponta a Ponta no mesmo período. O último

58

ponto de pauta pela manhã foi o informe sobre a ausência de envio do Relatório de Gestão do

59

TCU em 2019 por alguns regionais, quais sejam, 18º e 25º Regiões. O pleno indicou que o
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60

CFESS envie comunicação aos referidos CRESS questionando a procedência da cobrança

61

realizada pelo TCU e pedindo que a situação seja regularizada no prazo de até 30 dias. No

62

período da tarde, foi realizado o debate sobre a organização e condução da plenária de

63

alterações no Código Eleitoral, a se realizar durante o 48º Encontro Nacional. As conselheiras

64

da comissão responsável apresentaram todo o processo de discussão junto aos regionais sobre

65

a implantação do voto em ambiente internet, incluindo aspectos relacionados à segurança

66

oferecida pelas empresas de votação e auditoria, sendo que a primeira (Scytl) estará presente

67

na plenária para dirimir dúvidas dos (as) participantes. Em seguida, passou-se à apresentação

68

das propostas das alterações do código eleitoral com debate dos destaques pelas conselheiras e

69

assessorias presentes no pleno. Outro aspecto da plenária previamente debatido e organizado

70

no pleno foi a proposta de distribuição dos custos do processo eleitoral entre o CFESS e os

71

CRESS e a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Na continuidade, foram discutidos

72

os assuntos jurídicos. O assessor jurídico Vitor Alencar apresentou a Manifestação Jurídica

73

n° 85/2019-V, referente a recurso apresentado pelo CRESS 6° Região ao Fundo de Apoio

74

contra decisão da Comissão Gestora que indeferiu pedido de acesso. As conselheiras do Cfess

75

da composição do fundo se abstiveram da votação do recurso em virtude de compor a

76

comissão e o recurso ter vindo para segunda instância. Aprovada a Manifestação que manteve

77

a decisão da comissão gestora do fundo de apoio. Na sequência, a assessora jurídica Sylvia

78

Terra apresentou o Parecer Jurídico nº 20/19 contendo minuta de resolução que regulamenta

79

o registro do esclarecimento, depoimento das partes e de testemunha pelo sistema de gravação

80

de áudio. Acatado o Parecer. Por último, foi apresentado o Parecer Jurídico nº 24 /19 que

81

trata de recurso contra multa aplicada pelo Cress 11º Região, tendo sido acatado com

82

solicitação ao CRESS para individualização das 4 situações presentes no expediente.

83

Deliberado ainda o estabelecimento de um padrão de recebimento de recurso, bem como

84

identificação de situações apresentadas pelos CRESS para estabelecimento de súmulas.

85

Dando continuidade à reunião, foi discutida a situação do CONANDA, com deliberação para

86

subscrever a iniciativa de ação judicial e construção de outras ações políticas juntamente com

87

as entidades da sociedade civil para que se mantenha a convocação ordinária das reuniões

88

com devido financiamento governamental. Ainda sobre isso foi deliberada a publicação de

89

matéria informativa enfatizando a atuação política do CFESS. O penúltimo ponto de pauta

90

tratou da participação nas atividades do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e
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91

Adolescentes, em especial do lançamento, em São Paulo, da Campanha “Proteger é Garantir

92

Direitos” e da importância de participar do processo de organização do lançamento em outros

93

estados. Deliberada a participação da conselheira Daniela Moller e o aceite do convite para o

94

evento organizado pelo NECA, na mesma cidade (SP). Por fim, foi deliberado aceite ao

95

convite para colaboração em publicação do CRESS 10º Região sobre o tema da escuta

96

especial que ficará sob a responsabilidade da conselheira Daniela Möller até dia 11 de

97

setembro de 2019. Ao término da reunião do Conselho Pleno, a conselheira presidente Josiane

98

Soares Santos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu a mesma por

99

encerrada.
Brasília, 04 de setembro de 2019.

Josiane Soares Santos
Presidente

Daniela Möller
2ª Secretária
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