
 

  ______________________________________________________________________________________ 
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420 
E-mail: Cfess@Cfess.org.br   - Home Page: http://www.Cfess.org.br 

 

Ata da 229ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno do Cfess ocorrida por meio de 

videoconferência, nos dias 19 e 20 de junho de 2020, Gestão 2020-2023 – 

Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social. 

 

Nos dias dezenove e vinte de junho de dois mil e vinte, reuniram-se, por meio de 1 

videoconferência (Plataforma Teams), as conselheiras constantes da lista de presença em 2 

termo próprio, para participarem da 229ª Reunião extraordinária do Conselho Pleno, 3 

conforme convocação, por meio da Comunicação Interna Cfess nº 33/2020, de 10 de junho de 4 

2020. Participaram da reunião as Conselheiras Maria Elizabeth Santana Borges (Conselheira 5 

presidente); Maria Rocha (Conselheira vice-presidente); Dácia Teles (Conselheira 1ª 6 

secretária); Daniela Möller (Conselheira 2ª secretária) Kelly Melatti (Conselheira 1ª 7 

tesoureira); Francieli Piva Borsato (Conselheira 2ª tesoureira); Lylia Rojas (Membra do 8 

Conselho Fiscal); Priscilla Cordeiro (Membra do Conselho Fiscal); Alessandra Dias (Membra 9 

do Conselho Fiscal); Elaine Pelaez (Conselheira 1ª Suplente); Carla Pereira (Conselheira 2ª 10 

Suplente); Mauricléia Soares dos Santos (Conselheira 3ª Suplente); Agnaldo Knevitz 11 

(Conselheiro 4º Suplente); Dilma Franklin (Conselheira 5ª Suplente); Emilly Tenório 12 

(Conselheira 6ª Suplente); Ruth Bittencourt (Conselheira 7ª Suplente); Eunice Damasceno 13 

(Conselheira 8ª Suplente). A conselheira Kênia Figueiredo (Conselheira 9ª Suplente) 14 

justificou previamente sua ausência e não participou em nenhum dos dois dias do Pleno. No 15 

primeiro dia do pleno, 19 de junho, estiveram presentes as Assessoras Especiais Adriane 16 

Tomazelli e Zenite Bogea; as Assessorias Jurídicas Érika Medeiros e Sylvia Terra e o 17 

Assessor de Comunicação Rafael Werkema. A Secretária Executiva Sandra Sempé participou 18 

na parte da tarde. No dia 20/06, Diogo Adjuto e Vitor Alencar, assessores da Comunicação e 19 

Jurídico, respectivamente, também participaram do Pleno. O primeiro dia do encontro foi 20 

iniciado às 9h10 pela conselheira Elizabeth Borges que registrou o início da 3ª reunião do 21 

Conselho Pleno da gestão 2020-2023, dando as boas-vindas a todos/as presentes 22 

(conselheiras/o e assessorias). A pauta da 229ª Reunião do Conselho Pleno foi lida e aprovada 23 

pelo Conselho Pleno com o encaminhamento: Envio por Sandra Sempé para publicação por 24 

parte da Comissão da Comunicação no site e no Portal Transparência do Cfess. Na sequência, 25 

foi realizada a apreciação e aprovação pelo Conselho Pleno da ata do dia 06/06 da Reunião do 26 

Conselho Pleno, com as correções indicadas pelo pleno. Logo após, foi feita a apresentação 27 

de informe por Ruth Bittencourt que explicou a importância da assinatura da Carta Manifesto 28 

em Defesa da Vida e Ato Nacional em solidariedade aos profissionais de saúde mortos por 29 
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covid, realizado pela Rede Nacional de Médicos e Medicas Populares e Associação Brasileira 30 

de Médicos e Médicas pela Democracia, em articulação com a Fentas. Encaminhamento: foi 31 

aprovada assinatura da Carta, cujos tramites serão conduzidos por Ruth. Na sequencia, foram 32 

apresentados os convites recebidos para participação do Cfess nos eventos: i. Convocação 33 

para a reunião do Fórum dos Conselhos Federais, por Vídeo Conferência, no dia 25/06/2020, 34 

das 09h30 às 12h, através do Ofício Circular Fórum nº 006/2020 de 16/06/20. Discutiu-se 35 

sobre a importância desse espaço de articulação e que, dada a natureza, o Cfess deveria ser 36 

representado por Beth como titular e, sempre que houver necessidade, por Maria na condição 37 

de suplente. Encaminhamento: Sandra Sempé responderá ao oficio com atualização dos 38 

nomes das representações de Beth e Maria pela atual gestão, bem como, enviará o aceite do 39 

convite para a reunião com indicação de Beth e do assessor Vitor Alencar. Também foi 40 

informado o convite para a participação em Live com o tema “Serviço Social e Direitos 41 

Humanos em Tempos de Pandemia”, no dia 04/07, 10h30 por meio do Ofício nº 42 

162/2020/CRESS/MT, de 07/06/2020. Encaminhamento: aprovado participação da 43 

conselheira Lylia, para representar o Cfess. Assim, Sandrá Sempé responderá ao Cress MT 44 

com a indicação deliberada pelo Pleno. Findo o momento dos informes, foi aberto o ponto 45 

acerca da ANÁLISE DA CONJUNTURA E OS IMPACTOS PARA O CONJUNTO CFESS-46 

CRESS. Apresentação de elementos de análise de conjuntura e o impacto para o Conjunto 47 

Cfess-Cress por Daniela Moller que trouxe os elementos acerca do contexto e conjuntura do 48 

Brasil tendo como ponto de referência para início da análise as eleições para presidência e de 49 

deputados em 2018 com inúmeros apontamentos e considerações, tais como a dificuldade de 50 

dimensionar o papel que os meios de comunicação e a tecnologia tiveram nesse processo, 51 

com isso, foi ponderado a necessidade de se conhecer e aprofundar o uso das tecnologias da 52 

comunicação e a atual centralidade no mundo que vivemos. Também foi dito que cabe a 53 

diferenciação entre a crise estrutural do capital e a crise conjuntural sanitária, política, 54 

econômica e institucional. Sendo que um dos aspectos da crise estrutural é o esgotamento das 55 

formas de exploração predatórias aos recursos naturais e que a crise conjuntural pode acelerar 56 

o processo de esgotamento do sistema e também da própria vida no planeta. Assim, a 57 

localização do Brasil no que se refere a esta questão é estratégica, sendo reconhecido pela sua 58 

biodiversidade e que poderia se constituir como importante na política de preservação da vida. 59 

Entretanto, a sua localização na divisão internacional do trabalho é considerada como um país 60 

dependente e em fase de desindustrialização, “reprimarização” da economia ou até mesmo 61 

como chamam alguns autores de reconversão colonial o percurso tem se mostrado exatamente 62 
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no caminho contrário. Na sequencia, foram feitas indicações de chaves de análises da 63 

conjuntura nacional e internacional e o impacto nas políticas públicas que foi agravado pelo 64 

contexto da Pandemia, que evidenciou as fragilidades do projeto neoliberal e a inexistência de 65 

projeto para a sociedade brasileira. Ressaltou o significado das desigualdades sociais e quanto 66 

o projeto econômico se relaciona com a saúde e vida da população. Colocou em evidência a 67 

necessidade das políticas publicas e do Estado para assegurar as condições de produção e 68 

reprodução da vida, em uma espécie de retorno a uma perspectiva de planificação da vida 69 

social. Isso se da no contexto mundial, mas em específico no Brasil, segue com problemas 70 

fundamentais em que o Serviço Social nos diversos espaços de atuação profissional que 71 

ocupa, tem suas interlocuções e as possibilidades de fortalecer processos de democratização 72 

da sociedade brasileira, sendo destacadas as defesas no âmbito da seguridade social e 73 

articulações estratégicas, dentre vários aspectos levantados também foi debatido a necessidade 74 

de se colocar “a história que a história não conta” como centro das nossas intervenções, 75 

posto que a história é insumo para nosso trabalho, mas devemos reconhecer os sujeitos sociais 76 

a partir das determinações de classe, raça e gênero. Sendo debatidos os inúmeros desafios, tais 77 

como a precarização da formação e do trabalho e a própria complexidade da realidade numa 78 

necessária interrelação com a ética profissional. Também foram apresentados dados e análises 79 

do processo eleitoral do conjunto Cfess-Cress para o triênio 2020/2023, sendo trazidas 80 

informações quantitativas de todo o processo. A partir das reflexões foram sugeridos os 81 

seguintes encaminhamentos: i. manter diálogos com o Cress como o que será realizado no 82 

dia 27/06 (primeira reunião da gestão de articulação do Federal com os Regionais) para trocas 83 

e alinhamento do entendimento quanto ao significado do conjunto Cfess-Cress; ii. Ainda no 84 

dia 27/06, na análise de conjuntura, indicar os elementos de lutas conjuntas e sua interrelação 85 

com o Conjunto; iii. Dado o contexto, aprofundar o debate sobre estágio em tempos de 86 

distanciamento social e o impacto para todos/as estudantes; iv. articulação com a Frente 87 

Nacional em Defesa do Serviço Social Crítico; v. Buscar ampliar ainda mais o diálogo com a 88 

categoria para ouvir suas críticas e/ou demandas, com isso, eleger ações relacionadas com o 89 

cotidiano do trabalho profissional, com vistas a dar visibilidade o que já tem sido feito pelo 90 

Conjunto e realizar trabalhos de base; e vi. Articular com sindicatos para debates e 91 

aproximações que se fazem necessários. O debate da manhã foi encerrado às 12h40 e os 92 

trabalhos da parte da tarde foram retomados às 13h40. A coordenadora executiva Sandra 93 

Sempé ingressou na reunião neste turno. A pauta foi iniciada pelo alinhamento jurídico-94 

político sobre julgamentos de processos éticos no âmbito recursal realizado pela assessora 95 
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jurídica Sylvia Terra, que na sequencia também apresentou as rotinas e análises processuais. 96 

Esta apresentação sobre os procedimentos dos recursos éticos e de recursos disciplinares foi 97 

realizada de modo esmiuçado tratando das distintas fases, como segue: i. ATUAÇÃO DO 98 

CFESS NA QUALIDADE DE INSTÂNCIA RECURSAL - o Poder Judiciário pode anular as 99 

decisões do Cfess e dos Cress; ii. PROCESSO DISCIPLINAR e ou ÉTICO no âmbito dos 100 

Conselhos de Serviço Social e suas distintas etapas como PROCESSO ADMINISTRATIVO 101 

– Gênero; previsão Constitucional do Processo Administrativo = Processo disciplinar e/ou 102 

ético – Espécie; PROCESSO ÉTICO – Violações às regras e princípios do Código de Ética do 103 

Assistente Social (Resolução CFESS nº 273/93) Apuração é efetivada pelos Procedimentos da 104 

Resolução CFESS nº 660/9; e PROCESSO DISCIPLINAR – violação das infrações previstas 105 

pelo artigo 22 do Código de Ética do Assistente Social – Relação do/a assistente social com o 106 

Conselho. A apuração é efetivada pelos procedimentos da Resolução CFESS nº 657/2013, 107 

sendo feito explicação de cada etapa processual e as responsabilidades atinentes ao Cfess. Na 108 

sequencia, foram apresentadas as DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO RECURSO – CÓDIGO 109 

PROCESSUAL DE ÉTICA - RESOLUÇAO CFESS nº 660/2013 e também foi apresentado e 110 

debatido o rito processual (apresentação em anexo). Foi explicado que na reunião da 111 

CEDH/Cfess, a assessora jurídica falará sobre a planilha de acompanhamento dos recursos 112 

éticos que tem indicação dos que estão aptos ou não aptos a serem julgados, assim, os que 113 

puderem ser julgados serão pautados, na reunião do Conselho Pleno do Cfess para nomeação 114 

da relatoria, de acordo com nº do recurso ético, data e hora do julgamento, quando do 115 

julgamento, o processo será pautado para apreciação pelo Plenário, que julgará o recurso 116 

lavrando a decisão, por maioria de votos. Após, Sylvia também trouxe para discussão do 117 

Pleno o parecer jurídico 38/20, cujo assunto versa sobre disponibilidade e uso de recursos 118 

tecnológicos para realização de julgamentos dos processos e recursos disciplinares e/ou 119 

éticos, que tramitam perante o Conselho Federal de Serviço Social/ Cfess e os Conselhos 120 

Regionais de Serviço Social/Cress. Esse debate foi trazido pela CEDH, tendo em vista a 121 

dilatação do prazo do distanciamento sanitário como medida adotada pelas autoridades 122 

sanitárias, para prevenção da covid-19; como decorrência, houve apresentação, discussão e 123 

sugestões de adequação à redação da minuta do Parecer Jurídico n.º 38/2020. 124 

Encaminhamentos: i. Kelly solicitará à assessoria de TI, na pessoa de Wescley, para estudar 125 

e recomendar ferramentas que busquem garantir parâmetros mínimos de segurança que 126 

podem ser adotados para resguardar os Cress e as partes envolvidas; ii. Retomar a discussão 127 

sobre a minuta de Resolução novamente na CEDH, contando com a participação da assessoria 128 
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de TI; iii. Sylvia realizará as alterações e inclusões sugeridas pelo Pleno na minuta 129 

apresentada e enviará novamente a proposta para prévia leitura e apreciação das/dos 130 

conselheiras/o. Também foi trazida a necessidade de se definir responsáveis pela relatoria 131 

para os recursos e de datas para os julgamentos de OITO (08) processos éticos. Estes oito 132 

Recursos Éticos são todos referentes ao ano de 2020, destes, os cinco (05) primeiros recursos 133 

serão assumidos por conselheiras advindas da gestão anterior e os demais por conselheiras/o 134 

recém chegadas/o. Foi aprovada pelo Conselho Pleno a seguinte distribuição dos recursos 135 

éticos que segue registrado pelo número do Cress de origem e nome das relatoras: CRESS 9ª 136 

Região: rec.15/19 - Solange; rec.11/14 – Lylia; rec.01/20 – Elaine; rec.02/20 – Daniela; e 137 

rec.03/20 – Francieli; Cress 1ª Região: 04/20 – Mauricléia; Cress 21ª Região: rec.05/20 – 138 

Ruth; Cress 6ª Região: rec.06/20 – Kelly e rec.07/20 – Alessandra. Como parte deste debate, 139 

quanto ao aspecto administrativo, também foi dito que está em andamento o processo de 140 

licitação para a contratação de empresa para serem realizadas cópias dos processos e 141 

documentações afins. Dos encaminhamentos: i. Sandra consultará Ester, trabalhadora de 142 

referência nos processos éticos, quanto a melhor forma para disponibilizar as cópias 143 

processuais para as conselheiras relatoras, pois gerou dúvidas se seria mais adequado tirar 144 

cópia e enviar pelos Correios ou digitalizar os processos éticos para disponibilizá-los 145 

mediante link, assim, caso necessário, Wilson poderá ser acionado para apoiar com esses 146 

processos; ii. Será oferecida nova capacitação do “módulo de processos” para os 147 

trabalhadores/as do Cfess, nos dias 23 e 24/06, sendo certa a participação de Sandra, Rodrigo 148 

e Wilson. Com este ponto, a reunião no dia 19/06 foi encerrada às 18h05. Na manhã do dia 149 

20/06, os trabalhos foram iniciados às 9h10min, cumpre registrar que o assessor de 150 

comunicação Diogo Adjuto e a coordenadora executiva Sandra Sempé estavam presentes. A 151 

conselheira Elizabeth Borges iniciou o segundo dia da 3ª reunião do Conselho Pleno da gestão 152 

2020-2023 com as boas-vindas as pessoas presentes (conselheiras/o e assessorias) e indicou as 153 

pautas que seriam debatidas ao longo deste dia. O debate foi iniciado com o ponto acerca das 154 

APRECIAÇÕES DE QUESTÕES IMEDIATAS RELACIONADAS AO PLANO COVID- 155 

19, assim, Emilly, coordenadora da Comissão de Comunicação, apresentou informações sobre 156 

as entrevistas realizadas para divulgar alguns dos eventos que o Cfess esteve presente e 157 

também publicações previstas sobre exercício profissional: i. Matéria sobre a atuação 158 

profissional em contexto de pandemia na Assistência Social - entrevista discutindo as 159 

condições de trabalho com a conselheira Kelly, cujo lançamento será no dia 22/06; ii. Matéria 160 

sobre o trabalho profissional com pessoas com deficiência em tempos de coronavirus por 161 
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meio de entrevistas com Mariana Furtado e Priscila Rosa, que será publicada no dia 25/06. Na 162 

sequência, o Projeto MEMORIAL foi apresentado com a leitura do texto: “NOSSO LUTO, 163 

NOSSA LUTA!”, que se trata de uma homenagem póstuma do Conjunto Cfess-Cress e da 164 

Abepss às assistentes sociais que faleceram no contexto de pandemia e combate ao novo 165 

coronavírus (covid-19) no Brasil. Este texto estará na página do Memorial, logo abaixo 166 

estarão escritos os nomes dos/das profissionais e o estado, sendo entremeados por poesias. 167 

Também haverá a indicação de um canal de contato para que possa ser informado ao Cfess, o 168 

nome de profissionais que ainda não constem na página, com isso, será solicitada a 169 

informação por e-mail, com o nome completo do/a profissional, cidade, estado, local de 170 

trabalho e data do falecimento, sendo que estes dois últimos dados têm sido mais difícil obter. 171 

Também foi feita projeção da chamada de divulgação do memorial, sendo dito que o vídeo 172 

ainda está em produção. Todo este conteúdo foi aprovado pelo Conselho Pleno, sendo 173 

indicada como representante do Cfess na condução do memorial e seus desdobramentos, o 174 

nome da Conselheira Emilly Marques, que coordena a Comissão. Encaminhamentos: i. 175 

Aprovado pelo Conselho Pleno o texto com inclusões de sugestões debatidas no Pleno, que 176 

devem ser enviadas imediatamente para inclusão por parte da Comissão de Comunicação; ii. 177 

Definir que os contatos relacionados a esse tema se darão entre um representante do Cfess e 178 

um da Abepss para facilitar o trabalho da equipe da Comunicação; iii. Enviar a versão final 179 

com as sugestões do Cfess para nova apreciação da Abepss e dialogar sobre como pontuar 180 

alguns aspectos do texto que geraram debates; iv. Convidar a Enesso para participar da 181 

matéria de divulgação do Memorial e também debater com a Comissão de Formação sobre 182 

alguns elementos do texto; v. Discutir o conteúdo de matéria sobre questões dos/as estudantes 183 

com a Comissão de Formação. Esses desdobramentos estão sob a responsabilidade de Beth e 184 

de Emilly. Logo após, a COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS falou sobre a 185 

produção de uma série com lives sobre “Pandemia e os enfrentamentos na profissão”, mas 186 

para o lançamento a proposta é a primeira ser sobre “Racismo” e ser lançada no mês de julho, 187 

pois, permite relacionar com o “Julho das Pretas” (comemorações alusivas ao 25 de julho que 188 

é o dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha e, no Brasil, também é dedicado a 189 

Tereza de Benguela* – nota da relatoria), com inúmeras programações coletivas, como por 190 

exemplo, a quem tem sido articulada pela organização Odara – Instituto da Mulher Negra e 191 

outras entidades de mulheres negras, que permitirá organizar o evento com mais 192 

tranquilidade. Além disso, está em fase de finalização o processo de licitação da empresa para 193 

organização de eventos, que, se já estiver contratada, poderá apoiar na execução desta ação. 194 
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Para o tema da live, a CEDH sugere que o mote central seja o conteúdo do último “Cfess 195 

Manifesta”, retomando o debate acerca das formas de tortura e racismo, sendo sugerida Maria 196 

Helena Elpídio como um possível nome para fomentar esse debate. Encaminhamentos: A 197 

CEDH encaminhará por e-mail, a proposta de fundamentação da ementa da live para todas/o 198 

conselheiras/ro. Ao término deste debate, a COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 199 

através da coordenadora da Comissão Elaine Pelaez iniciou com indicativos relativos aos 200 

espaços de participação e controle social. Serão enviadas aos Cress (por ofício) e às 201 

conselheiras do Cfess (por e-mail) sínteses das atividades desenvolvidas nos espaços de 202 

participação e controle social em que o Cfess está inserido; com isso, serão informadas as 203 

ações realizadas de 15 de maio até o momento (atividades, notas, manifestos, recomendações, 204 

periodicidade de reuniões). Busca-se socializar informações sobre as ações realizadas pelo 205 

Cfess e mobilizar os Cress quanto às ações realizadas nos estados, em consonância com as 206 

deliberações e bandeiras de luta. Serão enviados informes regularmente, tais como: i. CNAS – 207 

a posse da nova gestão ocorreu no dia 19 de junho de 2020 pela manhã e foi acompanhada por 208 

Kelly; ii. FCFAS lançou Nota Pública sobre o Parecer CNE/CP nº 005, de 28 de abril de 209 

2020, aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), que versa 210 

sobre a “reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades 211 

não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 212 

pandemia do novo coronavírus (covid-19)”. Neste texto é reafirmado o desacordo com o 213 

cumprimento não presencial das horas de estágio, a necessidade de preservar a vida e a 214 

qualidade da formação dos profissionais da saúde do amanhã. A nota é assinada pelos 215 

conselhos da saúde que compõem o Fórum, incluído o Cfess que, contudo, não participou da 216 

elaboração e segue pendente a definição de nova representação nesse espaço. Destacou que o 217 

Parecer CNE/CP nº 005 foi substituído pela Portaria 544/2020 e traz mais retrocesso. Tema 218 

em discussão junto com a Comissão de Formação Profissional; iii. O CNS realizará a primeira 219 

reunião extraordinária durante a pandemia em julho/2020 e a Mesa Diretora está finalizando 220 

instrumento normativo e político em que se coloca em posição política contrária a reuniões 221 

remotas, caráter excepcional da citada reunião, desigualdades de participação à distância; iv. - 222 

CISMU CNS, a comissão elaborou recomendação à Câmara dos Deputados da não aprovação 223 

do Projeto de Decreto Legislativo Nº 271/2020, de autoria do Deputado Filipe Barros (que 224 

susta a aplicação de Normas Técnicas expedidas pelo Ministério da Saúde referentes à saúde 225 

da mulher) e ao Ministério da Saúde que reconsidere a Nota Técnica 016/2020-226 

COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS; v. CNS – a Comissão elaborou recomendação ao 227 
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Ministério da Saúde para que restabeleça no SUS o serviço de avaliação e acompanhamento à 228 

saúde mental para a população carcerária e que garanta financiamento federal para apoio ao 229 

custeio das equipes de especialistas, repassando recursos com regularidade a estados e 230 

municípios que possuam o atendimento. Trata-se de posição sobre a Portaria 1.325, que 231 

extingue o Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à 232 

Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, criado em 2014 no âmbito da Política 233 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 234 

(PNAISP); vi. CONANDA – Cfess participou da reunião dia 09/06/2020, por meio da 235 

representação anterior, Magali, e do atual representante, Agnaldo. No espaço permanece a 236 

luta pela participação da sociedade civil já eleita. Foi falada sobre a Carta Manifesto e Ato 237 

proposto pela Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares com a realização de atos 238 

em todo o país no domingo, dia 21 de junho. Sendo solicitado apoio a Carta Manifesto (em 239 

anexo). Várias entidades que compõem o Fentas assinam e Cfess deliberou por assinar. Elaine 240 

também informou acerca de reunião para debater a inserção e intervenção política do CFESS 241 

em cada política e nos espaços de participação e controle social. Assim, foi identificada a 242 

necessidade de se debater a inserção e intervenção política do Cfess em cada política e nos 243 

espaços de participação e controle social. O pleno fará o debate político sobre a inserção do 244 

Cfess nesses espaços organizativos, pois há inúmeros temas comuns em vários campos e 245 

serão tratados em diversas reuniões, como: financiamento e orçamento; pautas de pessoas 246 

com deficiência (previdência, saúde, assistência, criança e adolescente) entre outros. Para 247 

subsidiar as análises e discussões em cada reunião, foi avaliado pela Comissão que é 248 

necessário adensar a caracterização dos espaços; levantar pautas em discussões e 249 

deliberações; mapear sujeitos e entidades; avaliar correlação de forças; fazer plano de 250 

articulação. Os sujeitos que estão à frente de cada tema/política nesta gestão têm a tarefa de 251 

buscar e acompanhar tais informações e a coordenação acompanha e colabora. Desse modo, 252 

serão realizadas reuniões por área/política/tema, com convidados que serão propostos. Para 253 

isso, foi feita a proposição inicial de convidadas(os) /participantes considerando: a) as 254 

especificidades e histórico de cada área; b) a necessidade de conciliar agendas dos sujeitos 255 

que precisam estar na reunião, embora sejam abertas a participação de todas as/o 256 

conselheiras/o; c) a relação com as representações e entre as comissões do Cfess que também 257 

tratam das temáticas. Com isso, a Assistência Social tem previstas duas reuniões: uma para 258 

pensar os espaços em que o Cfess já tem inserção (Fntsuas, CNAS), com representações 259 

anteriores (Esther, Daniela Castilho, Regia Prado, Magali Regis), representações atuais 260 
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(Agnaldo, Priscilla e Kelly); Eunice; Kenia (para trazer um histórico do que já vivenciou); 261 

assessoria e coordenação da Comissão de Seguridade Social, mas que está aberta a quem mais 262 

da Comissão desejar participar. Sobre a área da Criança e Adolescente haveria uma reunião 263 

com a representação anterior no Conanda (Magali e Régia), representação atual (Agnaldo); 264 

assessoria especial e a coordenação da Comissão de Seguridade Social, sendo aberta a quem 265 

mais da Comissão desejar participar; Pensar possível participação da Comissão de Ética e DH 266 

e do Movimento da Proteção Integral - Verificar com a Comissão, o Movimento da Proteção 267 

Integral e do Conanda, proposta de intercomissões com a Seguridade, CEDH e Cofi. Quanto à 268 

Saúde seria com as representações anteriores e atuais (Elaine, Ruth, Régia e Morena), 269 

assessoria e coordenação da Comissão de Seguridade Social. Aberta a quem mais da 270 

Comissão desejar participar; Sobre as Residências Multiprofissionais em Saúde – 271 

representações, assessorias e coordenações da Comissão de Seguridade Social, Cofi e 272 

Comissão de Formação Profissional, ABEPSS. Aberto a quem mais das três comissões 273 

desejar participar. Já estão em andamento diálogos e reuniões com a Abepss; Previdência 274 

Social - Alessandra e Lylia, assessorias e coordenações da Comissão de Seguridade Social e 275 

Cofi. Aberto a quem mais das duas comissões desejarem participar. Avaliar possibilidade da 276 

segunda reunião com a participação da Comissão de Assistentes Sociais da Fenasps e 277 

referências como Lucia Lopes e Marinete; Educação – representantes da temática (Ruth, 278 

Eunice), Daniela Castilho e Kenia (pauta da Lei da Educação), Carla, Francieli, assessorias e 279 

coordenações da Comissão de Seguridade Social e Comissão de Formação Profissional. 280 

Aberto a quem mais das duas comissões desejar participar; Habitação - representação anterior 281 

(Tania Diniz), representação atual (Mauricléia); assessoria e coordenação da Comissão de 282 

Seguridade Social aberta a quem mais da comissão desejar participar. Pensar outros sujeitos, 283 

pois é uma pauta em que temos que reforçar a incidência; Questão agrária – Alessandra, 284 

assessoria e coordenação da Comissão de Seguridade Social aberta a quem mais da Comissão 285 

desejar participar. Pensar outros sujeitos, pois é uma pauta em que temos pouca incidência. 286 

Encaminhamento: Fazer debate político sobre as representações com início do debate pela 287 

Seguridade Social no próximo pleno na mesma linha do debate da conjuntura, sendo um dos 288 

elementos a concepção do espaço das representações e a concepção de seguridade. Findo esse 289 

ponto foi iniciado o intervalo para o almoço às 12h05 com retorno combinado para o horário 290 

de 13h30. O grupo retomou pontualmente os trabalhos na hora definida. Cumpre registrar que 291 

na parte da tarde, a assessora Sylvia Terra se retirou e que o assessor jurídico Vitor Alencar 292 

passou a participar. No retorno, a COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve 293 
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seu ponto aberto pela coordenadora Maria que abriu e passou a palavra para a Lylia para 294 

apresentar demanda de um grupo de assistentes sociais de Governador Valadares (MG), para 295 

isso, foi recuperado o histórico de que o INSS, desde 2005, fez alteração na carreira do seguro 296 

social. O INSS possui em seu quadro funcional duas formas de nomeação de cargos, assim, há 297 

o cargo de assistente social e o de analistas com formação em SS, estas concursadas a partir 298 

de 2009, desde então, há dificuldade em relação às atribuições, pois não se trata somente de 299 

mudança de nomenclatura. O INSS tem usado a força de trabalho de assistentes sociais para 300 

funções administrativas que se confrontam com atribuições profissionais. A partir de 2016, 301 

esse fato vem ocorrendo e se acirra em MG Governador Valadares onde assistentes sociais 302 

são obrigadas a fazer análise de benefícios. Em decorrência, quatro assistentes sociais 303 

decidiram ajuizar ação na justiça e o Cress foi convocado a se manifestar e o fez, inclusive 304 

com fundamentação em documentos produzidos pelo Cfess. A sentença do juiz indicou que 305 

haveria problema para fazer análise de benefício, com isso, as profissionais acionaram o Cfess 306 

para que acompanhe e analise a possibilidade de participar do processo. Encaminhamento: 307 

após amplo debate, com ponderações jurídicas e políticas, a Cofi enviará oficio sobre as 308 

possibilidades de manifestação do Cfess, inclusive com envio de manifestações e 309 

posicionamentos já produzidos, mas que não entrará formalmente para acompanhar o 310 

processo. Encerrado esse ponto, foi iniciada discussão acerca dos 30 anos do Estatuto da 311 

Criança e do Adolescente (ECA) e sua importância. Encaminhamento: proposta da 312 

Comissão de Comunicação fazer uma matéria com assistentes sociais que atuam na Política 313 

de Criança e Adolescente, sendo sugerido Agnaldo, Kelly e Dani Moller. Também foi 314 

debatido o Movimento da Proteção Integral, tendo sido recuperado o histórico de inserção do 315 

Cfess nesta articulação. Encaminhamento: participação de conselheiras/o Dani, Kelly e 316 

Agnaldo que farão a representação do Cfess. Por fim, foi tratado o ofício do Cress PB, de 317 

14/05, sobre Lei estadual que define ação do serviço social e seus desdobramentos. 318 

Encaminhamento: Foi informado que um ofício com resposta foi elaborado e contou com a 319 

assessoria jurídica, por ter sido apreciado pela Comissão, já foi enviado ao Cress PB. Na 320 

sequência, foram apresentadas pautas da COMISSÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; 321 

a coordenadora Carla agradeceu a contribuição dos/as trabalhadores/as e assessores/as, bem 322 

como, pelo apoio junto aos procedimentos e encaminhamentos das ações meio e das ações-323 

fim desta Comissão. Foi informada a retirada da pauta relativa a apresentação do Financeiro 324 

de maio/2020 que será realizada no Pleno de julho, tendo em vista que o Conselho Fiscal não 325 

teve tempo hábil de analisar com antecedência. Encaminhamento: Conselho Fiscal e Vilmar 326 
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apresentarão esta pauta em Julho. Logo após, foi falado sobre o questionário para levantar 327 

informações sobre os Regionais para mapear o funcionamento dos Cress durante a pandemia. 328 

Essa demanda se origina em reunião da Adm Fin, dada a necessidade de se conhecer a rotina 329 

administrativa vivenciada pelos Regionais no atual contexto, mas o debate suscitou que o 330 

formulário poderia ser adensado com o pedido de informações de outras áreas, como são as 331 

questões relativas a Ética e a Cofi, que por exemplo, precisa levantar as demandas 332 

relacionadas à fiscalização. Aprovado pelo Conselho Pleno, o formulário com a inclusão de 333 

sugestões de mais itens de coleta, que serão encaminhados por e-mail, mas foi indicado que 334 

será enviado aos Cress, após o dia 23/06/20, pois foi a data estabelecida para envio das 335 

respostas ao Oficio Circular nº 94, que trata das deliberações do Conjunto, com o propósito de 336 

não causar confusão. Encaminhamento: i. Finalizar e enviar o ofício com as orientações e 337 

preenchimento do formulário aos Cress, com questões da Adm Fin, Cofi e Ética sob a 338 

responsabilidade das conselheiras Francieli, Kelly e Carla. Também foi trazida a informação 339 

sobre a iminência de CONVOCAÇÃO DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA 340 

POSSE NO CARGO, assim, o assessor jurídico da Adm Fin Vitor Alencar atualizou quanto a 341 

essa intimação, que se refere a um processo judicial da nomeação do segundo colocado no 342 

concurso do Cfess, que além de duas vagas para o nível superior (que foram nomeados), 343 

previa duas vagas para o nível médio, mas não houve a segunda convocação. Quando o prazo 344 

para a nomeação finalizou, o candidato entrou com uma ação contra o Cfess solicitando a 345 

nomeação. Sendo dito, que a gestão anterior havia sido comunicada sobre a obrigatoriedade 346 

de cumprimento do trâmite. Foi aprovado ad referendum pelo Conselho Pleno do Cfess o 347 

pronto chamamento do trabalhador em cumprimento à ação judicial. Encaminhamento: Os 348 

procedimentos necessários já foram adotados, inclusive o e-mail da sentença foi respondido 349 

com a ciência quanto aos trâmites necessários para a nomeação imediata do candidato. Na 350 

sequência, foi apresentada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, 351 

sendo apresentado o objetivo da comissão e a recomposição pelo assessor de gestão de 352 

documentos Rodrigo, que falou brevemente sobre o trabalho desenvolvido até o momento e 353 

sobre a obrigatoriedade de se instituir uma CPAD em cumprimento ao Decreto nº 10.148 de 354 

02/12/19. Com isso, ele fez a leitura da minuta de Portaria que altera a anterior de nº 22, de 29 355 

de dezembro de 2017, para alterar a composição, que passa a contar com as(os) seguintes 356 

integrantes titulares: Rodrigo de Barros Nogueira – Presidente; Francieli Piva Borsati; Dácia 357 

Cristina Teles Costa; Ana Cristina Muricy de Abreu e Sandra Helena Sempé. Cabe registrar 358 

que da composição anterior da CPAD foram reconduzidos como integrantes Francieli e o 359 
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próprio Rodrigo. Logo após, foi aprovada a Portaria com as inclusões sugeridas, referente ao 360 

art. 3º, bem como, também a alteração da presidência, cuja titularidade era da conselheira 361 

Francieli, mas que passa a ser do trabalhador Rodrigo Barros em cumprimento ao 362 

determinado no art. 11, §1º do Decreto 10.148, que prevê que essa função deve ser exercida 363 

por profissional da área de gestão documental. Encaminhamentos: i. Faz-se necessário 364 

definir suplências para cada um/um dos/as integrantes da CPAD, conforme determinado no 365 

art. 11, §1º do Decreto 10.148, que será tratado no âmbito da Comissão Adm Fin; ii. 366 

Continuar o debate dentro da CPAD, inclusive sobre a elaboração de outra normativa 367 

(Resolução) que apresentará as atribuições da Comissão e que será, posteriormente, discutida 368 

entre as conselheiras e avaliada pela assessoria jurídica. Na sequência, o ponto foi passado 369 

para a COMISSÃO DE FORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, a coordenadora 370 

Ruth abriu com o debate sobre Residência Multiprofissional em Saúde, trazendo o 371 

panorama da área que foi tratado em reunião no dia 17.06.2020, com a presidente da Abepss e 372 

membros das suas regionais envolvidas em programas de Residência. Foram elementos de 373 

debate para montagem de uma agenda conjunta com as entidades da categoria 374 

(Cfess/Abepss/Enesso). Encaminhamentos: acumular maiores informações/conhecimentos 375 

sobre os programas e seus desdobramentos através do levantamento de experiências nas 376 

várias regiões, assistentes sociais envolvidas nas coordenações, tutorias e preceptorias dos 377 

programas e residentes e de produção existente sobre o tema. Também foi falado sobre o 378 

Fórum Nacional em defesa do Trabalho e Formação com Qualidade em Serviço Social, 379 

que foi criado como alternativa ao GT Trabalho e Formação no Encontro Nacional do 380 

Conjunto em 2017 e adensada suas bases no ENPESS, também em 2017; no Encontro 381 

Nacional do Conjunto em 2018 foi aprovado o documento “Diretrizes” e na Oficina Nacional 382 

da Abepss, em 2018, foi criada a sua coordenação executiva. Em abril de 2019, foi iniciada a 383 

campanha nacional “Formação com qualidade é Educação com Direitos pra você!” e, após 384 

isso, mais duas reuniões aconteceram em dezembro de 2019 e em Junho de 2020. 385 

Encaminhamento: participação na próxima reunião no dia 23.06.2020, às 10h, como 386 

convidadas Beth, Ruth e Mauricleia. Sobre a Supervisão do Estagio curricular foi 387 

informado o debate em curso sobre as tentativas para se realizar de modo remoto/online e das 388 

demandas recebidas na semana: 12 docentes, 02 coordenadoras de cursos de graduação e 03 389 

Cress (PA, BA e SP). Encaminhamentos: i. Solicitação de parecer jurídico sobre as Portarias 390 

do MEC nº 343 e 345 de 17 e 19 de março de 2020, o parecer do CNE nº 05/2020 391 

homologado pelo MEC em 01.06.2020 e sobre a Portaria MEC nº 554/2020 de 16.06.2020 e 392 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420 
E-mail: Cfess@Cfess.org.br   - Home Page: http://www.Cfess.org.br 

 

outros que se façam necessários; ii. Responder aos CRESS e demandantes, via ofício, com 393 

conteúdo do texto sistematizado sobre essa temática por Zenite, Kênia e Eunice; iii. Enviar 394 

ofício circular aos demandantes docentes, discentes e profissionais assistentes sociais; iv. 395 

Encaminhar ofício resposta aos CRESS PA, SP e BA; v. Emitir posicionamento em conjunto 396 

com a Abepss/Cfess/Enesso com contribuições do pleno para essa Nota, que será levada por 397 

Ruth para a conversa com a Abepss. Outro item debatido foi a necessidade de se formalizar a 398 

representação externa de Tania Diniz, representante do Cfess junto à FITS, que participará das 399 

reuniões da Comissão quando houver pauta da RI. Encaminhamento: a representante 400 

participará da próxima reunião da Comissão no dia 01.07.2020. Sobre a Assembleia Geral da 401 

FITS que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de julho/2020, de forma virtual; está estruturada em 402 

três blocos denominados de sessões, disponibilizados durante três dias para atender a todos os 403 

países membros (sinalizados em documento recebido de nossa representante, vive- presidente 404 

da FITS para a América Latina e Caribe como 128 países). Todos os itens da agenda estarão 405 

disponibilizados previamente no site da Assembleia Geral e serão abertos para discussões 406 

simultâneas nos três dias já in, conforme a programação disponível no site do IFSW, onde 407 

estão disponibilizados todos os documentos da Assembleia Geral: 408 

https://www.ifsw.org/general-meeting-2020. Encaminhamentos: i. indicação da 409 

representação Beth, Ruth e outra conselheira a ser indicada pela Comissão; ii. Prazo até o dia 410 

24/06 para as/os três participantes informarem à comissão organizadora qual língua será a 411 

mais adequada para melhor compreensão do conteúdo do evento (espanhol ou inglês) que será 412 

formalizado por Sandra o envio dessa informação; iii. Reunião com as três indicações do 413 

CFESS para conhecimento da plataforma website da FITS no dia 26.06.2020, mas Tania 414 

ainda informará a hora e o aplicativo utilizado na reunião; iv. Prazo até o dia 30 de 415 

junho/2020 para a inscrição/registro das três representantes do CFESS na Assembleia Geral, 416 

sendo necessário verificar com Sandra os procedimentos a serem adotados, como o envio da 417 

documentação, e se essa inscrição seria individual ou em grupo; v. Reunião de caráter político 418 

agendada com as organizações membros da ALC (17 países da América Latina e Caribe, 419 

segundo a nossa representante) para discussão dos posicionamentos da região frente a agenda 420 

da FITS no início de julho, sendo que o dia e o aplicativo a ser utilizado serão informados 421 

pela nossa representante Tania Diniz. Após esse debate, foi iniciada a apresentação da 422 

Programação da I REUNIÃO ONLINE DO CONJUNTO CFESS/CRESS (em anexo), dia 423 

27/06, no horário de 9h30, às 17h, quando será compartilhada a proposta de metodologia das 424 

etapas deliberativas do Conjunto Cfess/Cress, para o ano de 2020, considerando os impactos 425 

https://www.ifsw.org/general-meeting-2020
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da Pandemia Mundial do novo coranavírus - covid 19, sobretudo, no que se refere à 426 

recomendação de não realização de atividades presenciais. Sendo informado que cada Cress 427 

indicasse até 3 (três) representantes, até o dia 23/06. Após os debates, foi aprovada pelo 428 

Conselho Pleno a proposta de programação com as indicações de conselheiras para conduzir 429 

as apresentações e coordenações, durante a reunião a ser realizada no dia 27/06/20, com 430 

possível adequação dos horários, se for necessário. Encaminhamentos: i. Acompanhar a 431 

finalização do vídeo junto à Comissão de Comunicação por Emilly; ii. Verificar se a 432 

plataforma Google Meets gratuito serve como ferramenta e qual o limite de participantes pelas 433 

conselheiras que compõem o GT Metodologia junto com o Assessor de TI Wescley e a 434 

Comissão de Comunicação; iii. Verificar com Wescley a possibilidade de realizar teste com a 435 

ferramenta, no dia 26/06 com algumas conselheiras do GT Metodologia, bem como, pensar 436 

alternativas em formas de outras ações, no caso de a rede de internet cair ou travar; iv. Pensar 437 

na melhor forma de fazer a exposição, como por exemplo, a utilização de power point por 438 

parte das conselheiras que ministrarão os temas das mesas. Após o debate, foi realizado o 439 

retorno por parte das/o conselheiras/ro acerca do contato com os Cress sobre a reunião do dia 440 

27/06, para retirada de possíveis dúvidas e estímulo às formulações das contribuições 441 

solicitadas no Oficio Circular n.º 94/20. Ainda sobre a reunião Cfess/Cress, quanto a 442 

participação das assessorias, o GT Metodologia sugeriu que a assessora jurídica Érika atuasse 443 

no período da manhã (probabilidade de demandas da Cofi); assessor jurídico Vitor no período 444 

da tarde (por poder surgir demandas das etapas deliberativas no debate); assessoras especiais 445 

em todo o período da reunião (para contribuírem com os debates, encaminhamentos e o 446 

registro da memória); assessor de comunicação para a necessidade do uso de recursos 447 

audiovisuais e apresentação dos vídeos e, se for o caso, para ‘printar’ a tela e noticiar; 448 

Wescley, assessor de TI, para auxiliar com o uso da plataforma do Google Meets. Foram 449 

aprovadas pelo Conselho Pleno as indicações de participação das assessorias jurídicas, 450 

especiais, de TI e de comunicação, na reunião que ocorrerá com o Cress, no dia 27 de junho 451 

de 2020. Foram registradas a homenagem e os agradecimentos aos trabalhadores Vitor 452 

Tiradentes e Diogo Adjuto que completaram 10 anos de trabalho no Cfess. Por fim, foram 453 

indicadas algumas pautas para o PRÓXIMO PLENO: treinamento de mídia, análise política 454 

dos espaços de representações externas, planejamento das comissões, discussão dos fluxos, 455 

avaliação de dois meses de gestão e debate sobre a reunião da Diretoria Executiva. Assim, não 456 

havendo mais o que tratar, o pleno foi encerrado às 17h54min pela conselheira presidente Maria 457 

Elizabeth Santana Borges com suas considerações finais e agradecimentos à participação e 458 
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qualidade dos debates realizados ao longo dos dois dias de encontro. Nada mais havendo a tratar, 459 

na condição de Secretária, eu, Dácia Cristina Teles Costa, lavrei a presente ata, que assino em 460 

conjunto com a Presidenta do Conselho. 461 

Brasília, 20 de junho de 2020. 462 
 463 
 464 

 465 
 Maria Elizabeth Santana Borges 

Presidente 

Dácia Cristina Teles Costa 
1ª Secretária 


