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Ata da 227ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 30 de maio de 2020, Gestão 2020-2023 –  

Melhor ir a luta com raça e classe em defesa do Serviço Social. 

No dia de trinta de maio de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente por meio de plataforma 1 

institucional do CFESS de forma excepcional devido ao contexto das medidas sanitárias para 2 

contenção da Pandemia do COVID-19, as conselheiras constantes da lista de presença em 3 

livro próprio, para participarem da 227ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, conforme 4 

convocação, por meio da Comunicação Interna Cfess nº 30, de 19 de maio de 2020. 5 

Participaram da reunião as Conselheiras Elizabeth Borges, Daniela Möller, Francieli Borsato, 6 

Lylia Rojas, Mauricleia Santos, Elaine Pelaez, Dacia Teles, Eunice Damasceno, Ruth 7 

Bitencourt, Priscila Cordeiro, Emilly Marques, Dilma Franclin, Kenia Figueiredo, Kelly 8 

Melatti, Maria Rocha, Alessandra Dias, Carla Pereira, Agnaldo Kenevitz. Presentes as 9 

Assessoras Especiais: Adriane Tomazelli, Cristina Abreu e Zenite Bogea. Assessora Jurídica 10 

Erika Medeiros e Sylvia Helena Terra. Assessores de Comunicação: Rafael Werkena e Diogo 11 

Adjuto. Coordenação Executiva: Sandra Sempé. A conselheira presidente registra a primeira 12 

reunião do Conselho Pleno da gestão 2020-2023, dando as boas vindas a todos/as os/as 13 

presentes (conselheiras/o e assessorias), apontando os desafios para o próximo período frente 14 

o cenário da Pandemia e do momento conjuntural pelo qual passa o país. Retoma os 15 

compromissos da gestão frente às tarefas de unidade do momento. O primeiro ponto de pauta 16 

tratou da dinâmica institucional referente aos registros das informações, tendo sido 17 

deliberado que as assessorias especiais encaminharão a memória para as secretárias até dois 18 

dias após o pleno e compartilhamento com demais conselheiras/o. A diretoria poderá ainda se 19 

reunir para organizar previamente a dinâmica do Pleno com ênfase no compartilhamento de 20 

responsabilidades. Em seguida foram tratados os informes: inicialmente foi apresentado o 21 

contexto de eleição no  Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas), que deliberou pela 22 

realização do pleito mesmo que virtualmente. O CFESS está habilitado como candidato e 23 

eleitor. No Fórum Nacional de Trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social 24 

(FntSuas) o Cfess se posicionou contrariamente a realização das eleições por meio remoto 25 

considerando as dificuldades de articulação política entre as entidades da sociedade civil que 26 

concorrem ao pleito. Em continuidade foi dado informe sobre a lei que regulamenta o auxílio 27 

emergencial no contexto da pandemia e informe de vetos na Medida Provisória que 28 

representam ataques a classe trabalhadora e a defesa de direitos. Na sequência foi apresentado 29 
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informe do calendário do movimento “Fora Bolsonaro” e realização de atos conjuntos entre 30 

movimentos sociais e sindicais, nos dias treze a vinte e cinco de junho de dois mil e vinte. Em 31 

seguida debatido e aprovada reunião com a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 32 

Serviço Social (Abepss), junto a comissão de Formação Profissional e Relações 33 

Internacionais do Cfess, representantes das Comissões de Ética, Comunicação e Cofi, 34 

considerando a necessidade de construção de uma agenda conjunta com a referida entidade, 35 

com indicativo de data para três de junho de dois mil e vinte. Aprovada a participação de 36 

representantes da Comissão de Orientação e Fiscalização (Cofi), Comissão de Ética e Direitos 37 

Humanos (Cedh), Comissão de Seguridade Social e assessoras Cristina Abreu e Erika Lula 38 

Medeiros. A pauta proposta pela Abpess foi: Termo de Fomento n.04/2019; Fórum em Defesa 39 

da Formação e do trabalho com qualidade em Serviço Social; Projeto Abepss ao vivo; XVV 40 

Enpess e Curricularização da extensão. E o Cfess irá propor inclusão dos seguintes pontos: 41 

Residências Multiprofissionais em Saúde e Memorial em Homenagem aos assistentes sociais 42 

que faleceram em razão da COVID-19. Encerrado o momento dos informes, prosseguiu-se 43 

com apresentação do debate iniciado em relação ao plano de ação das comissões/plano 44 

Covid, que devem ser aprofundados nos próximos plenos. Tendo sido deliberado sobre 45 

questões imediatas referente a ações que já estavam em andamento e ações permanentes do 46 

PLANO COVID. O plano Covid contará com contribuição de todas as comissões abordando 47 

as cinco frentes de atuação: orientação e fiscalização; comunicação; ação política; normativas 48 

e regulamentações e produção de conhecimento. Tendo sido deliberado a realização de 49 

reunião com os CRESS para dia quinze de junho de dois mil e vinte, e com as Cofis dos Cress 50 

até trinta de junho de dois mil e vinte. O Grupo de trabalho (Gt) metodologia organizará a 51 

dinâmica da reunião com os regionais, e que seja enviado ofício aos Cress/Cofis 52 

anteriormente a reunião com levantamento das dificuldades encontradas no inicio das gestões 53 

em meio à pandemia. No que se refere à Cofi foi deliberada a necessidade de retomar a carta 54 

das agentes fiscais e elaborar oficio aos Cress tratando do planejamento e condições de 55 

trabalho dos setores de orientação e fiscalização. Outra frente de ação deve é a elaboração de 56 

documento referente ao debate do teletrabalho/teleperícia em conjunto com a Comissão de 57 

Ética e direitos humanos (Cedh). Na apresentação das ações que estão sendo planejadas no 58 

âmbito da Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais foi apresentado 59 

convite realizado pela Abepss para que o Cfess participe de Live referente ao tema que trata 60 

dos desafios do contexto da Pandemia para o Serviço Social, deliberado a participação com a 61 

representação da conselheira presidente. A Comissão Administrativo-financeira (Adm/Fin) 62 
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apresentou a necessidade de organizar o Seminário Nacional de Capacitação da Adm-Fin, 63 

deliberado que o Gt metodologia composto pelas conselheiras Franciele Borsato, Kelly 64 

Melatti, Elizabeth Borges e Emilly Tenório serão responsáveis pela apresentação da proposta. 65 

A Comissão de Comunicação realizou orientações sobre a organização do trabalho da 66 

comunicação. No ponto de pauta referente à Agenda dois mil e vinte e um foi deliberado 67 

contato com a professora Lucia Barroco para tratar do andamento do trabalho e prazos. Foi 68 

deliberado ainda dar continuidade as entrevistas com assistentes sociais sobre os desafios da 69 

atuação profissional na pandemia, sendo que deverá ser entrevistada uma conselheira do Cress 70 

com deficiência para adensar o tema da pessoa com deficiência e outra entrevista deverá 71 

abordar o contexto da Assistência Social. Deliberado ainda a criação de um espaço na seção 72 

Covid do site do Cfess referente as homenagens a assistentes sociais que faleceram em 73 

decorrência do adoecimento pelo Covid 19, que será chamado de "memorial nosso luto, nossa 74 

luta”. A Comissão de Ética e Direitos Humanos apresentou as demandas referentes às 75 

orientações a turma do Curso Ética em Movimento de dois mil e dezenove, tendo sido 76 

deliberado à prorrogação de prazo da entrega do projeto de multiplicação até trinta de junho 77 

de dois mil e vinte. E aprovado que a Comissão deverá apresentar plano referente às 78 

estratégias de realização dos cursos considerando o contexto da pandemia. Deliberado ainda a 79 

produção de parecer jurídico, com vistas a aprovação de resolução, referente a modalidade de 80 

julgamento online. Bem como solicitar análise da assessoria de tecnologia da informação 81 

sobre qual ferramenta segura para realização do referido ato administrativo. A Cedh deverá 82 

ainda realizar mapeamento das organizações políticas que podem contribuir para fortalecer as 83 

bandeiras de lutas e apresentar no pleno, oportunamente. Do mesmo modo a Comissão de 84 

Formação Profissional e Relações Internacionais deverá mapear possibilidades de articulação 85 

internacional como espaço de denúncia a situação vivenciada no Brasil em relação a Covid 86 

19. No campo das normativas e regulamentações, foi aprovada ainda estudo sobre a 87 

adequação das normativas referente ao funcionamento das instâncias deliberativas do 88 

conjunto Cfess/Cress, que ficou sob a responsabilidade da diretoria executiva, assessoria 89 

especial e jurídica vinculadas a pauta administrativa-financeira. Na sequência o ponto de 90 

pauta foi composição das comissões e respectivas coordenações sendo apresentado e 91 

aprovado : Comissão Adm-fin será coordenado pela conselheira Carla Pereira e composta 92 

pelas conselheiras Dacia Teles, Dilma Franclin, Francieli Borsato, Kelly Melatti, Maria 93 

Rocha, Mauricleia Santos e Ruth Biterncourt; a COFI será coordenada pela conselheira Maria 94 

Rocha e composta pelas conselheiras Carla Pereira, Daniela Möller, Emilly Tenorio, Francieli 95 
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Borsato, Lylia Rojas, Priscila Cordeiro e Elaine Pelaez; CEDH será coordenada por Kelly 96 

Melatti e composta por Dacia Teles, Dilma Franklin, Mauricelia Soares, Daniela Möller, 97 

Eunice Damasceno e Emilly Tenório; a Comissão de Seguridade Social será coordenada pela 98 

conselheira Elaine Pelaez e composta por Agnaldo Knevitz, Alessandra Dias, Eunice 99 

Damasceno e Priscila Cordeiro; a Comissão de Formação, trabalho profissional e relações 100 

internacionais será coordenada pela conselheira Ruth Bitencourt e composta por Elizabeth 101 

Borges, Eunice Damasceno, Francieli Borsato, Kenia Figueiredo e Elaine Pelaez; a Comissão 102 

de Comunicação será coordenada pela conselheira Emilly Tenório e composta por Elizabeth 103 

Borges, Kenia Figueiredo, Lylia Rojas e Agnaldo Knevitz. As/os assessoras/es permanecerão 104 

acompanhando e apoiando as comissões onde já se encontravam. Cada conselheira/o irá 105 

compor ao menos duas comissões, mas poderão participar de até três, com avaliação posterior 106 

sobre a experiência. também foram aprovadas as composições de comissões e gts 107 

institucionais do cfess e conjunto cfess/cress: composição da Comissão Permanente de 108 

Avaliação de Documentos (CPAD) pelas conselheiras Francieli Borsato, Dacia Teles e o 109 

assessor Rodrigo de Barros Nogueira; Comissão de Acompanhamento da Lei de 110 

Transperência (LAI): conselheiras Emilly Tenório; Alessandra Dias e assessora Adriane 111 

Tomazelli, Sandra Sampé, Rafael Wakena e trabalhador Wilson Oliveira de Carvalho Silva; 112 

Comissão do Fundo de Apoio aos CRESS/SECCIONAIS: informado a composição atual dos 113 

CRESS TO, CE, DF e SC e deliberado envio de oficio para indicarem suas respectivas 114 

representações. O nome das conselheiras o CFESS serão apresentados no próximo pleno para 115 

aprovação. Em seguida foram aprovadas as representações externas do Cfess: Conselho 116 

Nacional de Assistência Social (CNAS) será representado pela conselheira Kelly Melatti 117 

como observadora; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 118 

(CONANDA) pelo conselheiro Agnaldo Knevitz como conselheiro suplente; Conselho 119 

Nacional de Saúde (CNS) pela conselheira Elaine Pelaez (conselheira titular). E nas 120 

comissões do CNS as seguintes representações: Comissão de Saúde Mental (CISM): 121 

assistente social Regia Prado; Comissão de Saúde da Mulher (CISMU): assistente social 122 

Morena Marques; Comissão de Orçamento e Financiamento (COFIN): conselheira Ruth 123 

Bitencourt; Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de 124 

Trabalho (CIRHT): conselheira Ruth Bitencourt. E nas Câmaras Técnicas do MEC/Comissão 125 

de Residência Multiprofissional em Saúde: I. Apoio e diagnóstico terapêutico, especialidades 126 

clínicas e cirúrgicas: assistente social Letícia Batista (titular) e Alessandra Gomes Mendes 127 

(suplente); II. Intensivismo, urgência e emergência: assistente social Rodriane Souza (titular) 128 
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e Maurílio Castro Mattos (suplente); III. Atenção básica, saúde da família e comunidade: 129 

assistente social Alessandra Souza (titular); Sambara Paula (suplente); IV Saúde Mental: 130 

assistente social Solange Moreira Silva (titular) e Rosa Predes (suplente); V. Saúde funcional: 131 

assistente social Conceição Robaina (titular), Marinete Moreira (suplente). E nos Fóruns e 132 

Frentes deliberado as seguintes representações: Frente Nacional contra a Privatização da 133 

Saúde (FNCPS): conselheira Elaine Pelaes; Fórum Nacional pela Democratização da 134 

Comunicação (FNDC): Kênia Figueiredo; Fórum de Entidades Nacionais dos Trabalhadores 135 

da Saúde (FENTAS); Fórum Nacional de trabalhadores/as do SUAS (FNTSUAS): 136 

conselheiras Priscila Cordeiro (titular); conselheiro Agnaldo Knevitz (1º suplente); 137 

conselheira Kelly Melatti (2ª suplente); Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU): 138 

conselheira Mauricleia Soares; Fórum Permanente Mercosul, a definir; Fórum de Conselhos 139 

Federais da área da saúde, a definir. Deliberado ainda pelo envio de ofício para convite as 140 

representações externas não conselheiras/o consultando disponibilidade. Em relação ao CNAS 141 

houve ainda discussão sobre a situação referente ao processo eleitoral, que no contexto da 142 

pandemia ocorrerá de forma online. O Cfess se posicionou pelo adiamento do processo 143 

eleitoral considerando o prejuízo das articulações políticas. Mas a presidência do Conselho 144 

Nacional de Assistência Social (CNAS) não questiona o encaminhamento e segue 145 

entendimento da CONJUR e do Ministério Público Federal (MPF). O pleno definiu votos nas 146 

seguintes entidades: CFESS; Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Federal de 147 

Fisioterapia (COFITO). Realizado em seguido informe referente à reunião da Comissão 148 

Nacional Eleitoral (CNE) realizada em vinte e seis de maio de dois mil e vinte. Deliberada 149 

elaboração de nota de divulgação do processo eleitoral extraordinário para as seccionais que 150 

concorrem ao pleito: Seccional de Sorocaba/SP; Seccional de Santos/SP; Secccional de 151 

Ribeirão Preto/SP; Seccional de São José do Rio Preto/SP; Seccional de Presidente 152 

Prudente/SP e Seccional de Campina Grande/PB. E ainda a indicação de funcionário de 153 

referência para responder dúvidas referente ao processo eleitoral nos dias vinte e cinco, vinte 154 

e seis e vinte e sete de agosto de dois mil e vinte. O ponto de pauta seguinte tratou dos 155 

Pareceres jurídicos: os/as assessore/as jurídicos/as explicaram a dinâmica estabelecida para 156 

o trabalho. Deliberado que os pareceres jurídicos que não tenham caráter sigiloso serão 157 

enviados com antecedência para conhecimento prévio das/o conselheiras/o, que serão 158 

inseridos na pauta do Pleno. Na sequência foram apreciados os respectivos pareceres 159 

jurídicos: Parecer jurídico nº 29/20, referente ao Processo desaforado de origem do CRESS 160 

da 9ª região e enviado ao CRESS da 17ª região, acatado na gestão anterior e aprovado 161 
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encaminhamento de ofício nesta gestão. Paracer jurídico nº 34/20 referente à comunicação 162 

de atos processuais de desaforamento de origem no CRESS 3ª região, acatado com 163 

encaminhamento de ofício ao regional. Apresentação do Parecer jurídico nº 07/20-E 164 

referente à resposta de ofício do Núcleo de Controle da Administração, da Procuradoria da 165 

República do Rio Grande do Sul, que foi aprovado Ad Referendum na gestão anterior e 166 

encaminhado. Apresentado por fim consulta realizada pelo Ministério Público Eleitoral Of. 167 

56/2020 – RBG/PGE, tendo sido deliberado por realizar a resposta com informação de que 168 

não consta informação de aplicação de penalidade em segunda instância. Ao final do pleno foi 169 

realizada avaliação da necessidade de ampliar os dias de debate e esgotamento da pauta. Ao 170 

término da reunião do Conselho Pleno, a conselheira presidente Elizabeth Borges fez as 171 

considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu a mesma por encerrada. E esta Ata 172 

lavrada pela Conselheira Daniela Möller, segunda secretária.  173 

 

Brasília, 30 de maio de 2020. 

 

 

 Elizabeth Borges 

Presidente 

Daniela Möller 

2ª Secretária 


