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Ata da 232ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida por meio 

de videoconferência, nos dias 17 a 20 de setembro de 2020, Gestão 2020-2023 – 

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

Nos dias dezessete a vinte de setembro 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 232ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, conforme 3 

convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS nº 44, de 31 de agosto de 2020. 4 

Participaram de toda a reunião sem interrupção as Conselheiras Maria Elizabeth Santana 5 

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

(Conselheira 1ª secretária); Francielli Borsato (Conselheira 2ª tesoureira); Lylia Rojas 7 

(Membra do Conselho Fiscal); Carla Pereira (Conselheira 2ª Suplente); Mauricleia Soares dos 8 

Santos Soares dos Santos (Conselheira 3ª Suplente); Dilma Franklin (Conselheira 5ª 9 

Suplente); Emilly Tenório (Conselheira 6ª Suplente); Ruth Bittencourt (Conselheira 7ª 10 

Suplente) e Eunice Damasceno (Conselheira 8ª Suplente). Cumpre registrar a participação 11 

com ausências justificadas por representações em eventos concomitantes ao Pleno em que o 12 

Cfess deve se fazer presente, conforme seguem registradas: Agnaldo Engel Knevitz 13 

(Conselheiro 4º Suplente) participou dias 17 (quinta), 18 (sexta) e 20 (domingo) se 14 

ausentando no dia 19 (sábado) para representar o Cfess em evento de representação externa; 15 

Alessandra Maria da Silva Dias (Membra do Conselho Fiscal) por motivo de força maior se 16 

ausentou nos dias 17 (quinta) e no dia 18/09 (sexta) participou somente no horário de 14 até 17 

15h30 com presença regular nos dias 19 (sexta) e 20 (domingo); Elaine Pelaez (Conselheira 1ª 18 

Suplente) participou regularmente nos dias 17 (quinta), 18 (sexta) e 20 (domingo), se 19 

ausentando no dia 19 (sábado) a partir das 15h por representação externa em reunião da 20 

seguridade social; Kelly Melatti (Conselheira 1ª tesoureira) participou regularmente nos dias 21 

17 (quinta), 18 (sexta) e 20 (domingo) com ausência no dia 19 (sábado) devido a 22 

representação externa; e Priscilla Cordeiro (Membra do Conselho Fiscal) por força maior 23 

ausente no dia 17 (quinta) e por representação do Cfess nos dias 18/09 (sexta nos horários de 24 

14 às 15 e de 17 às 18h) e 19/09 (sábado); no dia 20/09 participou regularmente. Também 25 

registro que a conselheira Kênia Augusta Figueiredo (Conselheira 9ª Suplente) por força 26 

maior se ausentou de todo o Pleno 17 a 20/09. Também participaram as nos dias 17 a 20/09 as 27 

Assessoras Especiais Adriane Tomazelli, Zenite Bogea e Cristina Abreu e a Coordenadora 28 

Executiva Sandra Sempé, bem como as Assessorias Jurídicas Érika Medeiros e Sylvia Terra. 29 
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Os Assessores de Comunicação Rafael Werkema e Diogo Adjuto participaram do dia 17 30 

(quinta) e no dia 20 (domingo) durante o ponto da Comunicação quando foram pautados 31 

assuntos específicos. No dia 17 (quinta) também contou com a presença dos trabalhadores 32 

Lucas Figueiredo e Rodrigo Nogueira para contribuírem com assuntos específicos a área que 33 

estão atuando. A partir das 9h15 do dia 07, a conselheira Elizabeth Borges registrou o início 34 

da 5ª (quinta) reunião do Conselho Pleno da Gestão 2020-2023 com as saudações iniciais às 35 

pessoas presentes (conselheiras/o e assessorias) e foi lida a pauta da 232ª Reunião do 36 

Conselho Pleno, mas em razão de coincidir duas agendas externas em que o Cfess é membro e 37 

participa da organização, como consequência, algumas/alguns conselheiras/ros precisam 38 

participar daquelas atividades e se ausentar do pleno, por isso, houve solicitação e foi acatada 39 

a inversão de pauta entre os dias 19 (sábado) e 20/9 (domingo). Encaminhamento: A pauta 40 

aprovada deve ser publicada no site e no Portal Transparência do Cfess sob a responsabilidade 41 

de Sandra Sampé e da Comissão da Comunicação. No ponto seguinte, foi feito um informe 42 

quanto ao atraso para a entrega das atas de maio, junho e agosto, que serão enviadas por e-43 

mail até dia 26 de setembro para todas as/o conselheiras/o e assessorias, retornando para a 44 

pauta do pleno de outubro, para aprovação. Encaminhamento: Dácia Teles e Daniela 45 

encaminharão os documentos que estão sob sua responsabilidade até o dia 26/09. Foram 46 

abertos o momento de informes. i. O Cfess recebeu convite para publicar texto na revista IN 47 

PAUTA que é da Faculdade de Serviço Social da UERJ para escrever um artigo sobre as 48 

ações frente ao atual contexto da pandemia da covid-19, sendo deliberado o interesse da 49 

entidade em participar. Encaminhamento: As conselheiras Beth e Emilly ficaram 50 

responsáveis pela elaboração do artigo; ii. Outro convite se refere ao convite recebido foi da 51 

professora Maria Liduina de Oliveira e Silva para o Cfess escrever um artigo para a revista 52 

Serviço Social e Sociedade, que foi acatado pelo Pleno. Encaminhamento: Aprovado pelo 53 

Conselho Pleno a participação do Cfess com artigo na revista na pessoa de Beth Borges; iii. 54 

Outro convite foi para o Cfess compor a mesa de Solenidade de Abertura do IX CONASSS - 55 

Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde e XII SIMPSSS. Devido a data, foi enviado 56 

OFICIO CFESS Nº 922/2020 confirmando a representação do Conselho Federal de Serviço 57 

Social por intermédio da conselheira Maria Elizabeth Santana Borges, para compor a mesa de 58 

Abertura no dia 22 de setembro de 2020 às 19h, em ambiente virtual e para debate em 59 

plenária de Elaine Pelaez; iv. Convite para a 4ª EDIÇÃO “CONFERÊNCIA NACIONAL 60 

DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS”, cujo valor de inscrição é de R$ 1.500,00 (Hum mil e 61 

quinhentos reais). Encaminhamento: Deliberação do Conselho Pleno pela não participação 62 
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de conselheiras do Cfess, sendo acrescido que o assessor contábil Vilmar tem participado do 63 

evento e compartilha as informações com a gestão; v. Recebido o Ofício CRESS Nº 086/2020 64 

referente ao convite do CRESS 4ª Região/Pernambuco para o debate sobre “Desafios do 65 

Trabalho Remoto no Campo Sociojurídico em Tempos de Pandemia” a ser realizado em 10 de 66 

novembro. Encaminhamento: Respondido por meio do OFÍCIO CFESS Nº 948/2020 com a 67 

confirmação da participação da conselheira Emilly Tenório; vi. Recebido OFÍCIO 68 

CRESS/Paraíba Nº 183/2020 que convidou o Cfess para o Fórum de Supervisão de Estágio 69 

em Serviço Social da Paraíba. Encaminhamento: A data do evento coincide com a agenda 70 

nacional de planejamento do Conjunto, por isso, foi deliberado para responder por oficio 71 

acerca do impedimento para participar do Fórum de supervisão sob a responsabilidade de 72 

Sandra; vii. Convite para participar do evento sobre o RECONECTA, projeto iniciado no 73 

estado do Espírito Santo realizado em 2018 e 2019, presencial, com montagem de stands para 74 

exposição de serviços sobre a inclusão de pessoa com deficiência, cujo objetivo é promover a 75 

inclusão das pessoas com deficiência e sua plena participação na sociedade com debates e 76 

conteúdos. Dado o contexto de pandemia em 2020 será virtual por meio de portal online. 77 

Encaminhamento: Lylia e Franciele entrarão em contato com o RECONECTA para enviar o 78 

material e, considerando o teor da resposta, articular com a Comissão de Comunicação e de 79 

Ética e Direitos Humanos. Finalizado o momento dos informes, foi aberta a pauta da (1) 80 

COMISSÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO, que passou a tratar dos pontos que 81 

seguem descritos. 1.1 - Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) - 82 

minuta da Resolução e manifestação jurídica: A CPAD por meio do profissional Rodrigo 83 

Nogueira apresentou os principais pontos da Resolução, enviada na integra com antecedência 84 

por email, que dispõe sobre regras e procedimentos referentes à gestão documental no âmbito 85 

do Conselho Federal de Serviço Social e estabelece diretrizes nos âmbitos dos Conselhos 86 

Regionais de Serviço Social. Estes procedimentos envolvem o acompanhamento das 87 

ocorrências associadas ao recebimento, expedição, registro, tramitação, autuação, anexação e 88 

desentranhamento de documentos/processos e encerram-se apenas quando a documentação 89 

completa seu tempo de vida útil, cumprindo o período exigido para fins legais ou 90 

administrativos, podendo então ser objeto de custódia permanente ou eliminação. O 91 

documento ficou com muitas páginas e o custo para a sua publicação no Diário Oficial ficou 92 

na ordem de R$ 14.180,00 (quatorze mil, cento e oitenta reais), assim, mesmo com o valor 93 

alto, há obrigatoriedade legal de ser publicado na íntegra, conforme explicitada em 94 

manifestação jurídica do assessor Victor Alencar. Encaminhamento: O Pleno aprovou a 95 
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publicação da Resolução no DOU, cuja execução estará sob a responsabilidade de Sandra e 96 

Wilson. Na sequencia, foram iniciados uma série de assuntos relativos a (1. 2) Comissão 97 

Permanente de Licitação (CPL) que seguem dispostos, conforme apreciação pelo Pleno 98 

(1.2.1) Para atendimento da Resolução XXX, foram publicadas as Portarias 22 e 23, que 99 

tratam da designação de pregoeiros e da alteração de composição da CPL com a substituição 100 

do funcionário Jarbas Ferreira por Maurício Valério Bonfim, com isso, houve a manutenção 101 

na composição de Lucas Figueiredo e Gleyton Amacena; 1.2.2 – Apresentação de critérios 102 

propostos pelos trabalhadores para a CPL: em atendimento a deliberação do Pleno de agosto, 103 

dada a obrigatoriedade legal de alteração na composição e interesse de integrantes em 104 

permanecerem associado a complexidade do trabalho, que indicou a necessidade de se discutir 105 

critérios para realizar a recomposição. Para atender a essa tarefa, os membros atuais 106 

discutiram entre si e depois apresentam proposta para discussão pelo GT Trabalho, conforme 107 

segue informada. Foi discutida pelos membros da CPL sobre a possibilidade de aumento da 108 

quantidade de componentes com o acréscimo de um 4º (quarto) membro, com isso, seria 109 

passaria a ser composta por Lucas Figueiredo, Gleyton Amacena e Maurício Valério Bonfim 110 

com a possibilidade de manutenção de Jarbas Ferreira, que se capacitou para realizar essa 111 

função e se identificou muito com o trabalho. Aberto o debate, o assessor Vitor Alencar 112 

recuperou o aspecto formal da CPL estabelecido pela Lei 8.666/93 acerca da composição 113 

mínima de 3 (três) membros sendo 2 (dois) de carreira e com renovação anual. A lei do 114 

pregão, que é uma modalidade de licitação, é mais recente e estabelece a existência da figura 115 

do pregoeiro e equipe de apoio, mas ao contrário da Comissão de Licitação, que decide de 116 

forma colegiada, no pregão o poder decisório é do pregoeiro e isso não se estende a equipe de 117 

apoio. Sendo dito que no Cfess, mesmo depois de criado o pregão, passaram-se anos sem 118 

realizar tal modalidade, com isso, a CPL sempre realizou as outras modalidades de licitação 119 

(convite, tomada de preços, concorrência). Em determinado momento, o Cfess passou a 120 

remunerar seus membros da CPL com gratificação específica prevista no Plano de Cargos, 121 

Carreira e Remuneração (PCCR). Desde que o Cfess passou a fazer pregão, o pregoeiro 122 

sempre integrou a CPL e, desde então, não foi identificada a necessidade de mudança. 123 

Também foi dito que historicamente não havia interesse dos trabalhadores integrar a CPL, no 124 

entanto, isso mudou e, atualmente, há interesse em compor ou permanecer, assim, há 125 

necessidade de novos procedimentos e arranjos. Por tudo isso, o assessor jurídico Victor 126 

Alencar recomenda duas instâncias (CPL e pregoeiro somado a equipe de apoio), pois não é 127 

possível conceder a mesma gratificação para integrantes da CPL-pregoeiro, uma vez que essa 128 
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possui poder decisório enquanto o integrante da equipe de apoio não. Também foi 129 

recomendada que fosse mantida uma única portaria tratando da CPL e do pregoeiro e sua 130 

equipe de apoio. Também foi informada a necessidade de justificativa da diretoria do Cfess 131 

para mudança da conformação da CPL, não podendo ser sustentada como demanda dos 132 

trabalhadores. Assim, a Adm-Fin decidiu pela manutenção da atual composição da CPL e da 133 

proposta de critérios para a substituição de um membro da CPL, dentre os quais, que tenha 134 

participado da Comissão, com alguma experiência ou que possua curso na área, valor salarial, 135 

entre outros. Foi aprovada, pelo Conselho Pleno, a manutenção da formação da CPL, 136 

integrada por apenas 3 (três) membros. Pensar na formação dos demais trabalhadores para 137 

possibilidade de integrar a CPL quando for requisitado/necessário. Encaminhamentos: 138 

aprofundar o debate sobre o que é uma unidade de compras e o atual papel da CPL, bem como 139 

possibilidades de que todas/os trabalhadoras/es possam participar e colaborar. Responsável: 140 

Comissão de Gestão do Trabalho; 1.2.3. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 89/2020 -V – 141 

ASSUNTO - Minuta de Resolução que altera a Resolução CFESS 510/2007 para reajuste da 142 

gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação: após debate foi aprovada a 143 

minuta da Manifestação Jurídica nº 89/2020 – V pelo Conselho Pleno. Encaminhamentos: 144 

Publicar a Resolução Minuta de Resolução que altera a Resolução CFESS 510/2007 para 145 

reajuste da gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação. Responsável: 146 

Sandra Sempé e Wilson Silva. 1.3 - MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 90/2020-V – 147 

ASSUNTO - Cancelamento da reunião da Comissão Especial em decorrência das limitações 148 

impostas pelo– COVID-19: Debatida e aprovada a pelo Conselho Pleno, a Manifestação 149 

Jurídica nº 90/2020 – V, que cancelou no ano de 2020 a reunião da Comissão Especial a  ue 150 

se refere o arti o  4 da Resolu  o CFESS n  469/2005, com indicação de que a prestação de 151 

contas do CFESS de 2019 seja analisada juntamente com a de 2020 na reunião da Comissão 152 

Especial em 2021. Encaminhamentos: a) Publicar Resolução que cancele no ano de 2020 a 153 

reunião da Comissão Especial a que se refere o artigo 24 da Resolução CFESS n
o
 469/2005. 154 

Cumpre atentar para que o texto redigido não suscite dúvidas quanto a decisão de cancelar tão 155 

somente a reunião da Comissão e não de extinção da mesma, devendo ser considerado se as 156 

regiões serão mantidas na formação da Comissão Especial ou se poderá ser indicados outras. 157 

Responsável: Carla e Vitor; b) Publicação da Resolução e posterior envio aos Cress. 158 

Responsáveis: Sandra Sempé e Wilson Silva; e c) Sugerir na Plenária Final a manutenção dos 159 

atuais Regionais indicados para a composição da Comissão em 2019/2020, que são: Norte 160 

Cress 27ª Região (RR), Nordeste CRESS 4ª Região (PE), Centro Oeste CRESS 21ª Região 161 
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(MS), Sudeste CRESS 9ª Região (SP), Sul CRESS 11ª Região (PR). Responsável: Comissão 162 

de Organização (CO) da Plenária deverá propor quando do debate na Plenária. 1.4 GT Gestão 163 

do Trabalho: Plano de Segurança para retorno ao trabalho presencial: Foi apresentada pelo 164 

funcionário Lucas uma “Síntese expositiva a ões do GT Trabalho” e também o “Plano de 165 

se uran a para retorno ao trabalho presencial”, em anexo, cujos pontos se uem destacados. O 166 

GT Gestão do Trabalho possui uma função temporária que tem como propósito reorganizar os 167 

fluxos dos processos do trabalho, inclusive as interfaces com a gestão de documentação, e 168 

propor quando necessário à reorganização dos papéis e responsabilidades considerando os 169 

recursos e demandas com envolvimento de todos/as trabalhadores por áreas de atuação 170 

(secretaria, tesouraria, compras e contratos, tecnologia de informação e comunicação; 171 

assessorias: especiais; comunicação; jurídicas). Outra função permanente, cujo escopo é 172 

definir diretrizes do trabalho relacionadas a relações trabalhistas (interfaces internas e 173 

externas, tais como acompanhamento de férias, folgas, acordo coletivo...), relações de 174 

trabalho (dos vínculos que se estabelecem no âmbito do trabalho como avaliação de 175 

desempenho) e da organização do trabalho (inclusive com interlocução com a CPAD). Assim, 176 

foran iniciadas conversas com as/os trabalhadoras/res por áreas de atuação, com isso, num 177 

primeiro momento foram identificadas as Unidades Administrativas, que se refere ao modo 178 

como o CFESS tem se organizado de forma espontânea entre os trabalhadores/as para 179 

responder às necessidades cotidianas que surgem no decorrer das atividades administrativas 180 

do Conselho. Já foi possível perceber que por vezes as atividades afins de uma mesma 181 

Unidade Administrativas são realizadas de forma esparsas e, não raro, a mesma atividade é 182 

realizada por mais de uma vez por trabalhadores/as distintos. Por meio das conversas com 183 

as/os trabalhadoras/res tem sido descritas as rotinas estabelecidas e as lacunas existentes, bem 184 

como informadas as principais dificuldades vivenciadas para o exercício de cada uma dessas 185 

unidades. Faltam ainda as conversas com as assessorias especiais e de comunicação, mas as 186 

duas já foram agendadas. Todo esse conteúdo está sendo sistematizado e, posteriormente, será 187 

analisado e sugerido desenho inicial de readequação do que for necessário e desenho dos 188 

fluxos e procedimentos para debate e contribuições de todo o corpo do Conselho. Outro ponto 189 

se referiu a necessidade de se iniciar o planejamento de retorno ao trabalho no contexto após a 190 

pandemia covid-19. Foi apresentado o projeto denominado “Plano de se uran a para retorno 191 

ao trabalho presencial” (em anexo), que indica a necessidade de rever os processos e a forma 192 

de atuar e se interrelacionar; alterações necessárias na infraestrutura física; estabelecimento do 193 

processo de fluxos, para que se adeque conjuntamente, ainda que em momento inicial, o 194 
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trabalho presencial seguro e o home office. Sendo informado que foi elaborado um 195 

questionário para as/os trabalhadores/as responderem e apresentado os resultados sobre a 196 

condição do trabalho home Office de cada profissional, bem como os procedimentos locais a 197 

serem adotados, incluindo as medidas de higiene coletiva e individuais e a adequação do 198 

espaço físico para o trabalho presencial. Também foram apresentados os procedimentos para 199 

redução da transmissão da covid-19; a reorganização do ambiente de trabalho/Expediente de 200 

trabalho; o aprimoramento do trabalho remoto e os próximos passos para a execução do 201 

projeto. Cumpre informar que foram estudados materiais produzidos pela Organização 202 

Mundial de Saúde (OMS) e de entidades públicas, como Fundação Oswaldo Cruz que primam 203 

por orientações de defesa da vida e adoção de medidas sanitárias devidas como forma de 204 

minimizar exposição a riscos. Como próximos passos necessários foram indicados: a) 205 

autorização formal para definir e iniciar o projeto de execução com as principais informações, 206 

como: nome, necessidade do projeto e como se dará o aporte de recursos para sua efetivação; 207 

b) especificação das linhas de entregas com a determinação de atividades e tarefas a serem 208 

executadas, bem como as quantidades e valores; c) estabelecimentos de prazos e metas (do 209 

início ao fim); d) Levantamento da necessidade de recursos (quantidade e tipos de produtos e 210 

serviços estratégicos com calendários de aquisições de recursos, inclusive considerar se 211 

haverá a necessidade de técnico especializado para determinadas fases; e) elaboração de plano 212 

de comunicação do projeto; f) definição do orçamento e execução financeira (estimar todos os 213 

custos e prazos); e g) identificação de riscos que ao longo da execução do plano devem ser 214 

corrigidos. Foi aprovado pelo Conselho Pleno o Plano de Segurança para o retorno ao 215 

trabalho presencial. Encaminhamentos: i. Dado o atual contexto sanitário, foi avaliado que 216 

não haveria possibilidade para o retorno o trabalho presencial antes de janeiro de 2021, sendo 217 

certo que devem ser acompanhadas as condições sanitárias e o debate posto pela saúde 218 

coletiva, independente da avaliação governamental local. Responsável: GT Gestão do 219 

Trabalho; ii. Em  ue pese o uso comum da terminolo ia “ rupo de risco” na área da Saúde, o 220 

GT receberá aporte da Comissão de Seguridade para uso de conceitos mais aderentes a 221 

perspectiva de saúde pública e da direção política que defendemos. Responsável: Comissão de 222 

Seguridade Social – Elaine Pelaez; iii. Estudar a viabilidade de se contratar serviço de 223 

fornecimento de EPI para disponibilidade mensal ou semanal para se evitar o risco de 224 

dificuldade de armazenamento e prazo de validade. Responsáveis: Kelly Melatti e CPL. 1.6 225 

Composição da Comissão de Patrimônio: Sugerido ao conselho Pleno que a composição da 226 

Comissão de Patrimônio, dada a natureza da atuação e sua previsão no Estatuto, desse modo 227 
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foi feita a sugestão de composição de Antônio, Wilson e Maurício, que possuem experiência 228 

prévia nessa atividade. Encaminhamentos: Sandra Sempé conversará com os trabalhadores 229 

sobre a formalização dessa decisão e caberá a Comissão Adm Fin providenciar a emissão da 230 

Minuta de Portaria com a composição e incluir no quadro das representações. Responsáveis: 231 

Sandra Sempé e Comissão Adm Fin. 1.7 Requerimento de Progressão Salarial: Foi trazida 232 

pelo GT de Trabalho ao Conselho Pleno o pleito do funcionário Jarbas Ferreira sobre a 233 

progressão salarial conforme resolução que trata de progressão de carreira, tendo havido  por 234 

parte do trabalhador os documentos  de comprovação da especialização que conformou 186h. 235 

A funcionária Sandra analisou toda a documentação apresentada, que foi submetido para 236 

apreciação do GT e da Comissão Adm Fin, que levou ao Pleno. Encaminhamento: O Pleno 237 

aprovou o pleito, sendo feita a sugestão de aprimoramento do formulário, que além da 238 

conferência de documentos e da carga-horária, também contará com a avaliação da 239 

sustentabilidade financeira. Responsáveis: Comissão Adm fin, GT Gestão do Trabalho e de 240 

Sandra Sempé. 1.8 Informes: A Adm- Fin realizou o Segundo Encontro de Assessoria 241 

Contábil, cuja avaliação foi apresentada pela conselheira Francielli Borsato, em anexo, sendo 242 

dito que o evento foi bem avaliado pelos/as participantes e foram apresentadas sugestões de 243 

temas que precisam ser aprofundados: Planejamento (relatórios de gestão e TCU); Patrimônio 244 

(compatibilidade com a contabilidade) Centro de custos - implantação e seus impactos no 245 

orçamento; Dívida Ativa, entre outros. Especificar os papéis das/os conselheiras/os tesoureiro, 246 

conselho fiscal e trabalhadoras/res. Especificar estes papéis sobre alguns temas e fluxos 247 

(planejamento, relatório de gestão e transparência)/ Orientações ao Conselho Fiscal, referente 248 

Centro de custos - implantação e seus impactos no orçamento/ Responsabilidades Adm-Fin e 249 

Contadores. Também foi sugerido que quando houver encontro presencial que poderia haver 250 

dois momentos, sendo um deles anterior para aprofundar o papel da/o Tesoureira/o e do 251 

conselho fiscal/ Outras capacitações nesse formato: com a assessoria contábil, o Conselho 252 

Fiscal e a tesouraria. Como sugestões de melhorias para futuras atividades foram 253 

considerados: ampliar o número de participantes de cada Regional; outras metodologias de 254 

apresentação; continuar a investir nessa formação das/dos conselheiras/os e assessorias; 255 

deixar a aula gravada e enviar para demais interessadas/os; atualização do manual de 256 

procedimentos, entre outros. 1.9 – Proposta de reunião com a direção do CRESS/BA e, 257 

durante a reunião descentralizada do Nordeste o Cress Bahia apresentou proposta de 258 

indicação da interlocução do CFESS na relação CRESS/Implanta, mas no debate foi 259 

informado que o Cfess já faz essa mediação. Como decorrência, foi ponderado quanto a 260 
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necessidade de se levantar as demandas de todo os CRESS em relação à Implanta para que o 261 

Cfess possa definir encaminhamentos e próximos passos. Do mesmo modo, face às 262 

dificuldades apontadas pelo Cress BA foi indicada o agendamento de reunião com o referido 263 

Conselho com o intuito de identificar as naturezas de problemas e se caberia atuação do 264 

Cfess. Encaminhamento: Enviado o OFÍCIO CFESS Nº 949/2020 ao Cress 5ª Região com o 265 

convite para uma reunião com indicativos das seguintes datas no dia 21/09 ou 23/09 às 18h30, 266 

pela plataforma Google Meet. Responsável: Diretoria Executiva. Logo após foi aberta a pauta 267 

da (2) COMISSÃO NACIONAL ELEITORAL (CNE), que apresentou pautas relativas a (2.1) 268 

Homologação dos resultados eleições extraordinárias: I. a) Ata do resultado da apuração final 269 

do processo eleitoral em obediência ao Art.57 do Código Eleitoral (CE), parágrafo único que 270 

requer a análise da documentação encaminhada pelas Comissões Regionais, o cômputo dos 271 

votos, a verificação do quórum para cada Seccional, CRESS, obedecendo às exigências 272 

previstas no CE (Resolução CFESS nº 919, de 23 de outubro de 2019); b) Foi apresentada 273 

síntese do resultado da votação em todas as Seccionais que tiveram segundas eleições devido 274 

ao quórum insuficiente no primeiro processo; c) Também foi falado sobre recurso interposto a 275 

Comissão Regional Eleitoral de São Paulo (CRESP), em 02/09/2020, que apresentou 276 

questionamentos quanto ao resultado das eleições para a Seccional de Campinas em segunda 277 

convocação (Ofício CRE/SP nº 119.03.2020); 2) Foi compartilhado que a CNE tomou 278 

conhecimento do abaixo assinado denominando “Pela posse le itima da Chapa para a 279 

seccional de Campinas do CRESS/SP”, criado pelo Coletivo Ampliações de São Paulo, cujo 280 

conteúdo foi compartilhado no grupo de whatsapp “É melhor ir a Luta”, do  rupo da diretoria 281 

do CFESS por sua integrante Mauricleia Soares dos Santos, que também é componente do 282 

referido grupo. Foi ponderado que se trata de uma questão específica de São Paulo, pois 283 

nenhuma outra Regional reivindicou esse assunto, logo, isso não deve ser considerada como 284 

uma questão nacional, mas da referida Seccional, uma vez que lida com a contradição de ter 285 

onze seccionais e seu eleitorado estar desse modo repartido. Dado o teor, foi deliberada a 286 

possibilidade de uma reunião para tratar da situação da Seccional de Campinas/SP, que 287 

contará com a participação da Beth, Lylia, Dácia Teles, Kelly Melatti e Mauricleia antes da 288 

Plenária Nacional. Encaminhamento: O agendamento de reunião entre o Cfess e o Coletivo 289 

Ampliações será realizada por Kelly Melatti e Mauricleia Soares dos Santos. Aberto o ponto 290 

sobre a PLENÁRIA NACIONAL, foi informado que o OFÍCIO CFESS Nº 944/2020 291 

formalizou o convite aceito para Cristina Brites proferir palestra na webmesa de abertura da 292 

Plenária Nacional do Conjunto Cfess/Cress, no dia 02/10/2020, das 09h30 às 12h00. 293 



 
10 

Considerando as possibilidades, a Comissão Organizadora da Plenária Nacional propôs 294 

convidar para essa composição Ivanete Boschetti e Virginia Fontes. Quanto à discussão sobre 295 

planejamento, o convite será feito para Jerfferson Lee e Esther Lemos. Sendo também 296 

aventados os nomes de Rui Braga e Silvia Frederic. Essas proposições Comissão 297 

Organizadora da Plenária Nacional foram aprovadas pelo Conselho Pleno. 298 

Encaminhamento: A Comissão Organizadora convidará Ivanete e Jefferson Lee e, 299 

posteriormente, em sendo aceito, será formalizado por meio de oficio. Responsável: Dácia 300 

Teles e Kelly Melatti farão o convite por meio telefônico e Cristina Abreu enviará o ofício. 301 

Esse foi o último ponto debatido na quinta e o Pleno foi encerrado. No dia 18/09, o Pleno foi 302 

iniciado às 14h e organização dos debates foi coordenado por Emilly, que abriu os trabalhos 303 

saudando todas as pessoas presentes e, em especial, cumprimentou a assessora jurídica Sylvia 304 

Terra pelos 30 anos de serviços dedicados ao Conjunto sempre com muito envolvimento e 305 

compromisso. Na sequencia, o assessor contábil Vilmar apresentou a situação orçamentária 306 

referente ao mês de agosto foi apresentada por meio do relatório contábil CFESS nº 09/2020 307 

que continha o Balancete do CFESS, relativo ao mês de agosto de 2020. Assim, não tendo 308 

sido constatada nenhuma impropriedade, a assessoria contábil indicou condições para 309 

aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho Pleno. Também foi apresentado o quadro 310 

demonstrativo da execução orçamentária e financeira relativo a agosto de 2020, com o 311 

demonstrativo do saldo dos fundos, o demonstrativo do Controle de Recebimento de Cota 312 

Parte, o demonstrativo das atividades meio e fim (até o mês de agosto). Com isso, o (3) 313 

CONSELHO FISCAL trouxe para apreciação os (3.1.) Balancetes CFESS de junho/julho e 314 

agosto; os (3.2) Balancetes dos CRESS - primeiro e segundo semestre de 2020c. Sendo dito 315 

que o Conselho Fiscal, por meio das conselheiras Lylia Rojas, Priscila Cordeiro e Alessandra 316 

Dias, apresentou análise dos balancetes do Cfess referente aos meses de junho, julho e agosto; 317 

bem como a análise de propostas de reformulação orçamentária dos Cress; análise de 318 

balancetes do primeiro e segundo trimestres dos Cress. Quanto aos Balancetes do Cfess, foi 319 

apresentada a análise quanto à verificação dos documentos contábeis disponíveis em sistema 320 

digital/ Siscont.Net e considerando os pareceres nº07/2020, 08/2020 e 09/2020do da Ata 321 

Contabilidade, manifesta-se favorável à aprovação dos referidos balancetes. Sugere que seja 322 

feita a observação em relação à redução das despesas no período da pandemia para que fique 323 

registrado o motivo da redução. Dado o teor, todos os balancetes foram aprovados pelo 324 

Conselho Pleno. Também foi informado quanto a realização de 3 (três) remanejamentos entre 325 

centros de custos até o momento. A conselheira tesoureira, Kelly Melatti, explicou sobre um 326 
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dos remanejamentos que foi realizado para atender ao cumprimento de uma decisão judicial 327 

que atribuiu ao Cfess a responsabilidade de arcar o pagamento de uma agente fiscal que é 328 

egressa do Cress-PR e, por força judicial, foi designada para trabalhar no Cress-AM, no 329 

entanto, dada a situação, não havia previsão orçamentária para tal. Com isso, o Cress pagou 330 

inicialmente os valores e encargos e o Cfess restituiu o que já foi pago e antecipou os custos 331 

com os meses vindouros. Também foram apreciados os pedidos de Reformulação da Proposta 332 

Orçamentária para exercício de 2020 dos Regionais Minas Gerais e de São Paulo. Após 333 

exame dos documentos contábeis e considerando os Relatórios Contábeis 74 e 75 da Ata 334 

Contabilidade, manifestou-se pela aprovação dos mesmos, sendo acatado pelo Conselho 335 

Pleno. Também foram trazidos os balancetes do primeiro trimestre dos Cress Acre (AC), 336 

Alagoas (AL), São Paulo (SP), e Mato Grosso do Sul (MS). Foi indicada a aprovação, após 337 

análise e verificação dos documentos contábeis e considerando os Relatórios Contábeis 59, 338 

60, 61 e 71 de 2020 da Ata Contabilidade. Do mesmo modo, os balancetes do segundo 339 

trimetre dos Cress Maranhão (MA), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Rio 340 

de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC), Rondonia (RO) e Roraima (RR). Manifestou-se pela 341 

aprovação, após análise e verificação dos documentos contábeis e considerando os Relatórios 342 

Contábeis 55, 62, 63, 66, 68, 69, 70 e 73 de 2020 da Ata Contabilidade. Essa análise foi 343 

considera pelo Pleno que aprovou as contas apresentadas. O Conselho Fiscal registrou ainda 344 

que os Cress Goiás (GO) e Paraiba (PB) encaminharam seus balanceets do primeiro trimestre, 345 

porém sem aprovação por falta de documentação; da mesma forma os Cress São Paulo (SP) e 346 

Acre (AC) têm pendências de documentação referente aos balancetes do segundo trimestre. 347 

Cumpre informar que todos os Cress já foram informados sobre as pendências e a necessidade 348 

de regularização. O Conselho Fiscal registrou também pendências relativas aos balancetes do 349 

primeiro trimestre dos seguintes Cress: Rio Grande do Norte (RN), Amazônia (AM), Espírito 350 

Santo (ES), Mato Grosso (MT), Amapá (AP), que foram todos devidamente informados 351 

quanto as pendências e exigência de regularização. Por fim, informa pendências de envio de 352 

balancetes do segundo trimestre dos Cress: Pará (PA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), São 353 

Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS), Rio Grande do Norte (RN), Amazônia (AM), Alagoas 354 

(AL), Espirito Santo (ES), Sergipe (SE), Goias (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul 355 

(MS), Piauai (PI), Amapá (AP) e Tocantins (TO), os quais foram todos devidamente 356 

informados quanto as pendências e exigência de regularização. Também foi dito que os Cress 357 

Mato Grosso do Sul (MS) e Acre (AC) apresentaram superávit, porém foi verificado que esta 358 

ocorrência é devido ao recebimento de recurso do Fundo de Apoio em 2019. Foi ratificada a 359 
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necessidade de prestação de contas quanto ao recurso recebido pelo Fundo de Apoio para 360 

regularização da situação ou, em caso de não ter sido utilizado, a devolução do recurso. 361 

Encaminhamentos: Realizar contato com os Cress que estão com pendência de envio dos 362 

balancetes. Caberá ao CF enviará a relação das pendências com a indicação da conselheira 363 

que fará o contato para reforçar a cobrança. Com isso, foi iniciado o momento da (4) 364 

COMISSÃO ÉTICA E DIREITOS HUMANOS que (4.1) submeteu para aprovação da 365 

decisão ad referendum quanto a representação protocolada pelo Cfess no dia 19/08/2020 no 366 

Ministério Público (MP) de Brasília/DF quanto ao vídeo publicado por SARA FERNANDA 367 

GIROMINI (vulgo Sara Winter) em suas redes sociais, de postagens de informações escritas e 368 

por meio de vídeos em relação aos fatos trágicos ocorridos e veiculados pela imprensa e 369 

mídias sociais, relacionados a uma criança de 10 (dez) anos, que sofreu violência 370 

sexual/estupro, ao longo de 4 (quatro) anos de sua infância, resultando em uma gravidez. As 371 

manifestações dela se contrapõem à decisão judicial que autorizou a interrupção da gravidez 372 

da criança. Nessa Representação, o Cfess requereu Instauração do inquérito penal, para 373 

apuração rigorosa das responsabilidades da representada; Instauração de procedimento cível, 374 

para apuração rigorosa das responsabilidades da representada, considerando o reflexo danoso 375 

dos fatos noticiados. Vale informar que a representação foi encaminhada ao MPF/DF que 376 

declinou da análise, pois entendeu que a apuração cabe ao MPE/SP, estado onde reside a 377 

representada. Face o exposto, o Conselho Pleno referendou a decisão quanto à representação 378 

protocolada. Na oportunidade foi informado sobre o acompanhamento da Arguição de 379 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 interposta pelo Partido Socialismo e 380 

Liberdade (PSOL), em 2018, contra o Presidente da República; o Cfess se habilitou como 381 

Amicus Curiae; a ação se encontra com a ministra relatora no STF, Rosa Weber. A ação se 382 

contrapõe à criminalização do aborto, por absoluta convicção jurídica de que a criminalização 383 

do aborto, com base no Código Penal da década de 1940, não se sustenta diante da 384 

Constituição Federal de 1988. O acompanhamento, tanto da representação, quanto da ADPF 385 

está sob a responsabilidade de Sylvia Terra pela CEDH. Na sequencia, foi feita a leitura do 386 

(4.2) PARECER JURÍDICO 46/20 que versa sobre a continuidade da análise do PEDIDO DE 387 

DESAFORAMENTO CFESS nº 01/20 de denúncia ética/ Arguição de impedimento do 388 

CRESS 17ª Região, processar e julgar a denúncia. Após leitura e discussão, foi acatado pelo 389 

Pleno o Parecer Jurídico nº 46/20, bem como a decisão pelo ARQUIVAMENTO do pedido de 390 

DESAFORAMENTO. Encaminhamento: Encaminhar cópia do parecer para as denunciadas 391 

e para o Regional, bem como devolver o expediente original ao CRESS 17ª Região para o 392 
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devido arquivamento, sendo mantida uma cópia no CFESS, cuja responsável é a trabalhadora 393 

Ester Barbosa. Também foi feita a leitura na íntegra do (4.3) PARECER JURÍDICO nº 43/20 394 

cujo assunto se refere a “Competência processante e punitiva dos CRESS e CFESS, em 395 

relação a assistentes sociais inscritos nos Regionais, que ocupam cargos de chefia, direção, 396 

gerenciamento, coordenação”, sendo aprovado pelo Pleno. Encaminhamentos: Remeter este 397 

parecer por ofício a todos os Cress. Responsabilidade: CEDH elaborará ofício, que será 398 

encaminhado por Ester Barbosa. Foi feita a (4.4) a apreciação da proposta de representação 399 

junto ao Ministério Público (MP) e ao Ministério da Saúde (MS) denunciando a recente 400 

Portaria do MS sobre aborto legal. Assim, o Cfess ingressará como amicus curie na Arguição 401 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta por partidos políticos contra a 402 

Portaria do MS n. 2.282, de 27/8/2020. Após discussão sobre o ponto, o Pleno aprovou a 403 

proposta de denúncia e também o ingresso pelo Cfess com Representação Administrativa 404 

contra o Ministério da Saúde em relação à Portaria, 2.282, de 27/8/2020, pois foi entendido 405 

que o seu teor fere legislação existente em relação ao aborto legal, por isso, serão  abordados 406 

os aspectos relacionados os preceitos éticos profissionais que direcionam o trabalho 407 

profissional (sigilo e autonomia) e a legitimidade deste Conselho Federal para regulamentar 408 

procedimentos profissionais. Encaminhamentos: os procedimentos serão realizados pela 409 

CEDH na pessoa de Sylvia Terra. Por fim, foi apresentado pela coordenadora Kelly Melatti 410 

ponto acerca do Fórum Nacional de Trabalhadoras/es do Suas (FNT-Suas), sendo recuperado 411 

que o Cfess atualmente compõe as comissões de Comunicação, Articulação Política e de 412 

Formação e foi feita a defesa pela continuidade nessas comissões. Do mesmo modo, o Cfess 413 

se coloca para se manter na Coordenação do Fórum, enquanto entidade nacional, porém não 414 

pleiteará assumir a Secretaria Executiva. Foi ressaltado pelas/o conselheiras/o representantes 415 

o papel relevante do Cfess para construção desse espaço de articulação e controle social da 416 

Política de assistência social. Encaminhamentos: A Plenária ocorrerá dia 19/9 (atividade 417 

coincidente com o Pleno) com participação de Kelly Melatti, Priscila Cordeiro e Agnaldo 418 

Knevitz, que defenderão a manutenção nos papéis referidos. Responsável: Comissão de 419 

Seguridade Social. Findo o ponto da CEDH, foram abertos os debates trazidos pela (5) 420 

COMISSÃO FORMAÇÃO de RELAÇÕES INTERNACIONAIS (RI), que foi iniciado pelo 421 

informe sobre o “Fórum Nacional em Defesa do Trabalho e da Formação com Qualidade em 422 

Serviço Social”,  ue teve reunião em 15/9, com participação das conselheiras Ruth 423 

Bittencourt e Beth Borges, cuja pauta foi a avaliação da participação das representações do 424 

Fórum nas reuniões descentralizadas do Conjunto em que foi enfatizado que a coordenação do 425 
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Fórum esteve nos eventos de todas as regiões, sendo ponderado que as participações das 426 

representações e da ABEPSS foram excelentes. Também foi apresentada a avaliação do 427 

processo de regionalização do Fórum, que possui o seguinte panorama: Região Norte: 428 

formada a comissão articuladora para a constituição do Fórum no dia 15/9 e teve mais de 80 429 

participantes; Região Nordeste: ainda sem articulação; Região Sudeste: articulação por meio 430 

do CRESS RJ; Região Centro Oeste: articulação através do CRESS MT; e Região Sul: o 431 

fórum regional foi constituído e já realizou atividades sobre Estágio. Ainda sobre o Fórum, foi 432 

informado que estão sendo organizados os “Ciclos de debate sobre Residência 433 

Multiprofissional em Saúde” com previsão de realização de um Seminário Nacional em 434 

novembro, cujo tema central aventado para os debates seria “Atribuições e competências 435 

profissionais nas residências em tempos de pandemia”. Para tanto, foram realizadas reuniões 436 

de planejamento e definição de temas com as regiões nas seguintes datas: Regiões Norte, 437 

Nordeste e Centro Oeste ocorreram em 10/8 e nas Regiões Sudeste e Sul ocorreram em 17/8. 438 

Outro informe foi relacionado a constituição de um grupo de trabalho (GT) com membros da 439 

ABEPSS/ENESSO e CRESS para planejamento dos “Ciclos sobre Estágio Supervisionado”. 440 

As condições de estágio e de supervisão trazem demandas frequentes, mas no contexto da 441 

pandemia, houve aumento das situações. Isso resultou na produção do (5.1) “Documento 442 

sobre supervisão de estágio”,  ue foi encaminhado ao Pleno para leitura prévia. O texto é 443 

conduzido para análise da supervisão de estágio como atribuição privativa e a autonomia 444 

profissional como elemento fundante para decisão da/o assistente social quanto a viabilidade 445 

de se realizar ou não a supervisão. Sendo refletido que a atuação da/o AS é um trabalho 446 

complexo e também são referenciadas as regulamentações existentes no âmbito do Conselho e 447 

fora dele, que balizam o exercício da supervisão. O Conselho Pleno aprovou o documento na 448 

íntegra. Encaminhamentos: i. Convidar assistentes sociais que já estiveram no Cfess em 449 

outras gestões para compartilhar as reflexões trazidas no texto em evento a ser realizado em 450 

30 de setembro, às 16h, quando também haverá a discussão sobre relações internacionais. 451 

Para isso, foram convidadas/os: Maurílio Matos, Esther Lemos, Ivanete Boschetti, Sâmya 452 

Rodrigues, Elaine Bhering, Juliana Melim, Erlênia Sobral, Tania Diniz e Joaquina Barata; ii. 453 

enviar informes para que Comissão de Comunicação planeje a divulgação do documento. 454 

Essa reunião será aberta à participação das demais conselheiras do Cfess. Responsáveis: 455 

Ofício com convite para à reunião serão a assessora especial Cristina e a coordenadora Ruth 456 

Bittencourt, que também está com a incumbência de enviar os informes para a Comunicação. 457 

Quanto a (5.2) eleição da coordenação nacional do “Fórum Nacional em defesa do Trabalho e 458 
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Formação de Qualidade em Serviço Social” ocorrerá por ocasi o da Plenária Nacional do 459 

Fórum em 29 de outubro, quando será discutida a nova Coordenação Nacional. Foi feito a 460 

discussão quanto a viabilidade de o Cfess vir a compor a coordenação nacional para o 461 

próximo período que tem duração de 1(um) ano. Após debate, foi entendido que o Cfess não 462 

assumirá esse papel e participará das articulações política para que um dos Regionais assuma 463 

a coordenação, representando o Conjunto, em substituição ao Cress RJ. Isso porque foi 464 

entendida que a regionalização do Fórum pode se adensar com a representação de um 465 

Regional. No entanto, foi ressaltado que não é uma posição fechada, por isso, caso as 466 

articulações junto aos Cress não avancem, há o indicativo de que o Cfess poderá vir a compor 467 

a coordenação nacional com as demais entidades. Face os debates, também foi discutida a 468 

necessidade do Fórum estar na Plenária Nacional. Encaminhamento: O Cfess convidará por 469 

meio de ofício a coordenação do Fórum para participar da Plenária Nacional. Responsável: 470 

Assessora Especial Cristina pela Comissão Organizadora do evento. Sendo este o último 471 

ponto do dia, sendo o Pleno encerrado. Na manhã do dia 19 de setembro foi dada 472 

continuidade do Pleno, cuja coordenação da manhã foi realizada por Francielli Borsato, que 473 

abriu a pauta passando a palavra para a (6) COMISSÃO SEGURIDADE SOCIAL, que foi 474 

representada pela coordenadora Elaine Pelaez, que iniciou com informes e encaminhamentos 475 

da reunião sobre a pauta previdência e INSS: i. Discussões sobre representações e inserção 476 

nas pautas e defesa das políticas e do trabalho: foram realizadas reuniões com a Assistência 477 

Social; Criança e Adolescente; e INSS/Previdência. Sendo informadas quais as previsões das 478 

próximas reuniões conforme seguem elencadas: Educação (outubro); Residências em saúde 479 

(outubro ou novembro); Direito à Cidade e à Terra (novembro); Saúde (novembro ou 480 

dezembro). Encaminhamento: Realizar as reuniões conforme descritas acima. Responsável: 481 

Elaine Pelaez; ii. INSS/Previdência Social: ocorreu no dia 09/09/2020 o encontro para debate 482 

da pauta sobre INSS e previdência, nos moldes das discussões anteriores. Lylia Rojas e 483 

Alessandra Silva são as responsáveis e está ação envolveu também a COFI. Sendo informado 484 

que contou com a participação de Marinete Moreira (aposentada do INSS) e Luciana 485 

Massumi Miyakawa do Ministério do Trabalho (MT). Feito resgate da inserção do Cfess nesta 486 

pauta, foi apontada a necessidade de continuidade desse acompanhamento em articulação com 487 

a comissão de assistentes sociais da Fenasps, mas resguardando a autonomia deste Federal. 488 

Reafirmada a importância de não cair no corporativismo e de se ter ações que dialogue com a 489 

população e movimentos sociais, bem como relacionar aos problemas que repercutem na 490 

relativa autonomia profissional e questões éticas. Compreensão sobre a complexidade das 491 
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problemáticas da Previdência, que tem muito a ver com a conjuntura de constantes ataques, 492 

sendo refletido que conseguimos resistir melhor nessa área devido à organização da categoria 493 

em todo país em uma mesma direção, além da articulação sindical. Importante ressaltar e 494 

reforçar a capacidade de organização e uniformidade das pautas. Foi avaliado como positivo o 495 

fato da categoria reconhecer o Cfess como sujeito político importante na pauta, o que leva a 496 

muitas e constantes demandas. Colocada a necessidades de buscar incidir na pauta da 497 

previdência em geral e nos vários regimes e não apenas no INSS, que é o campo que tem tido 498 

centralidade. Encaminhamento: Articular agenda. Responsável: Elaine Pelaez. Outro ponto 499 

falado foi quanto a reunião com Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência 500 

(Conade) que será organizada junto com outros conselhos profissionais para debater as pautas 501 

em torno da avaliação da pessoa com deficiência. Será em articulação com a COFI, mas ainda 502 

não possui data definida. Encaminhamento: Articular agenda. Responsável: Elaine Pelaez. 503 

Na se uencia, foi debatido assunto relativo a “Requisição do Ministério Público Federal 504 

(MPF) ao Cfess sobre benefícios assistenciais (BPC)”. O MPF instaurou inquérito civil para 505 

investigar o suposto desmonte da política pública de concessão de benefícios assistenciais, 506 

que se daria através da imposição de dificuldades para o acesso ao Benefício de Prestação 507 

Continuada (BPC) e de dificuldades de contato com os Centros de Referência de Assistência 508 

Social (CRAS). No âmbito desse procedimento, oficiou o Cfess para se manifestar sobre a 509 

matéria, no prazo de dez dias úteis, mas solicitamos a dilação de prazo de trinta dias úteis, que 510 

foi deferida, com isso, o novo prazo para apresentação da manifestação é o dia 20 de outubro. 511 

O inquérito se originou de notícia que reuniu dossiê apresentado pelo Cfess e a Fenasps em 512 

janeiro de 2018 ao MPF, bem como de notícia acerca de reunião do CFESS, Fenasps e 513 

gestores do INSS com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) em dezembro 514 

de 2018 e também de outros documentos. A notícia de fato elencava outras questões, como a 515 

redução de tempo da avaliação social no INSS e a possibilidade de nova avaliação pericial 516 

administrativa no caso de indeferimento do benefício por uma primeira perícia. Tais questões 517 

foram encaminhadas à outra Procuradoria e o CFESS deve avaliar possibilidade de incidência. 518 

Diante do novo prazo, a proposta de resposta à requisição do MPF será debatida no Pleno de 519 

outubro. Encaminhamento: Para elaborar posicionamento sobre a Requisição do MPF ao 520 

CFESS quanto aos benefícios assistenciais e dificuldades de contato com os CRAS, foi criado 521 

um grupo composto pela assessora jurídica Érika, assessoras especiais Zenite e Cristina, e, 522 

pelas conselheiras Elaine Pelaez, Maria Rocha, Lylia Rojas, Alessandra Silva; Priscilla 523 

Cordeiro. Esse grupo apresentará proposta de resposta por escrito às Comissões e ao Pleno de 524 
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Outubro. Responsáveis: Elaine, Lylia, Priscilla, Maria, Alessandra, Érika, Cristina, Zenite. 525 

Logo após, foi trazido o debate sobre Lei da Educação, sobre a qual o CFESS realizou no dia 526 

10 de setembro de 2020 uma atividade com os CRESS para diálogo e mobilização para 527 

fomentar ações em âmbito local para implementação da lei. Esse evento contou com a 528 

participação da Abepss e das entidades da área da psicologia, como o Conselho Federal de 529 

Psicologia (CFP) e outras. A conselheira Kênia Figueiredo está acompanhando essa pauta 530 

junto com a assessora Cristina, contando também com a contribuição de Maria Elisa Braga e 531 

Katia Madeira. Foi lançada uma publicação conjunta com o CFP como oferta de subsídios aos 532 

Regionais, que têm recebido ofícios sobre as ações realizadas. A Abepss indicou nova 533 

representação para acompanhar a pauta. Sobre essa área, também foi compartilhado que o 534 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 535 

Profissionais da Educação (Fundeb), fonte de custeio importante, foi aprovado no Senado 536 

Federal, tendo sido realizada live em conjunto Cfess, Abepss e entidades da psicologia no dia 537 

14 de setembro de 2020. Elaine ponderou que os próximos passos e ações do Cfess serão 538 

tratados em reunião em outubro para discutir a pauta da educação, com isso, debate será 539 

trazido para o Pleno ainda no mês. A proposta é convidar a conselheira Kênia Augusta e 540 

Daniela Castilho, que acompanhou a pauta na gestão passada; as comissões da seguridade 541 

social, da formação profissional e a Cofi; Abepss; Maria Elisa Braga e Katia Madeira e 542 

assessoras do Cfess que desejem participar. Incorporar na pauta as estratégias para intensificar 543 

a articulação regional com envolvimento dos Cress na implantação da lei e proposta de frente 544 

de atuação pela via da formação profissional (incorporando comissão de formação 545 

profissional e Abepss), mas a data ainda será definida. Encaminhamento: realizar reunião 546 

sobre a pauta da educação, em conjunto entre comissões de seguridade social, Cofi e 547 

formação profissional, bem como discutir estratégias para intensificar a articulação regional 548 

com envolvimento dos Cress na implantação da lei e proposta de frente de atuação pela via da 549 

formação profissional. Responsáveis: Elaine, Kênia, Cristina, Zenite, Ruth Bittencourt pela 550 

Comissão de formação e Maria pela Cofi. Outro ponto trazido foi relacionado ao Fórum dos 551 

Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) sobre o qual foi trazida a percepção de um 552 

conservadorismo no espaço e recuos na relação com o governo e que a última reunião foi no 553 

dia 17/9/2020 e teve a participação da conselheira Alessandra. Foram feitas considerações 554 

acerca do ensino remoto e o impacto social dessa modalidade, sendo recuperado que naquele 555 

espaço algumas/uns conselheiras/os trouxeram em suas falas posições pessoais como a 556 

experiência de familiares. O Cfess dialogou sobre o compartilhamento do posicionamento das 557 
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entidades do conjunto e do “Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho com 558 

Qualidade em Serviço Social” acerca das medidas adotadas pelo atual Governo Federal que 559 

afetam negativamente as condições de trabalho, nas universidades e espaços ocupacionais, nas 560 

políticas de permanência estudantil, na graduação e pós-graduação, linha defendida também 561 

por outras/os conselheiras/os. Foram feitos informes das comissões de educação, de assuntos 562 

parlamentares, de orientação e fiscalização e de comunicação. Pela comissão de orientação e 563 

fiscalização, o Conselho Federal de Farmácia informou que não se reúne desde o início do 564 

afastamento presencial e que aguarda, para retorno dos trabalhos, a indicação de substituição 565 

da coordenação que é do Conselho de Enfermagem. O Cfess solicitou informações e 566 

orientação sobre a participação nas comissões internas. Sobre a comissão de educação foi dito 567 

que tratou do Exame de Proficiência, debate que retorna com força diante da ofensiva do 568 

EAD e precarização da formação e também da avaliação quanto a posição dos presentes sobre 569 

o manifesto pela qualidade da assistência de saúde prestada à população, que rebate o parecer 570 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) 209/20 que tentou desqualificar o papel dos 571 

conselhos de fiscalização profissional na formação. A imagem veiculada pelo vídeo da 572 

campanha recebeu críticas, pois se referia a um procedimento cirúrgico e ressaltou a 573 

hegemonia da imagem social de enfermagem e medicina. Encaminhamento: Continuar no 574 

acompanhamento das pautas e articulação nos espaços. Responsáveis: Ruth Bittencourt e 575 

Elaine, respectivamente pelas Comissões de Formação e de Seguridade Social. Ainda, foi 576 

dialogado nesse Pleno sobre a possibilidade de inserção do Cfess para compor a comissão de 577 

orientação e fiscalização. A assessora Cristina contribuirá nessa discussão e aponta que o 578 

FCFAS é muito centrado no debate do exercício ilegal e se diferencia do que defendemos 579 

quanto a essa política. Após debate, foi avaliado que inicialmente que caberia compor tal 580 

comissão, mas o debate seguirá sendo realizado e aprofundado nas comissões de Seguridade, 581 

Cofi e Formação Profissional para acumular e debater no Pleno. Encaminhamentos: Tema que 582 

será futuramente trazido para debater no Pleno do Cfess, sobretudo no que se refere ao exame 583 

de proficiência, pois resgatar os debates e posicionamentos já acumulados pelo Conjunto 584 

Cfess/Cress e Abepss para alinhar as compreensões. Responsáveis: Comissões de Formação 585 

Profissional e de Seguridade Social, por meio de Priscilla Cordeiro, Elaine e Comissão de 586 

Comunicação. Com isso, foi trazido o debate relativo a reuni o da “Campanha da Renda 587 

Básica”  ue o Cfess compõe, realizada no dia 18/09/2020, às 15 horas, sendo representada 588 

pela conselheira Priscilla Cordeiro. Além do Cfess, das entidades presentes estavam: 589 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Associação Médica Brasileira (AMB), 590 
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Oxford e Famine (Oxfam), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), União de Núcleos 591 

de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora (Uneafro), Rede Brasileira de 592 

Renda Básica, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Central de 593 

Movimentos Populares (CMP), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 594 

Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas), Departamento Intersindical de Estatística e 595 

Estudos Socioeconômicos (Dieese), entre outras. Foram apresentados por Elaine, os seguintes 596 

pontos: 1. Os objetivos políticos do Governo Bolsonaro em torno da pauta da renda básica em 597 

que se analisaram as movimentações que o governo federal tem feito para transferir 598 

responsabilidades para o Congresso; 2. A importância de denunciar a diminuição do auxílio 599 

emergencial, que tem sido apresentado pelo governo executivo como "o possível" nesse 600 

cenário de “or amento de  uerra”; 3. Que os movimentos devem ressaltar a falta de prioridade 601 

do governo em usar o orçamento para população pobre do Brasil, uma vez que destinou 602 

trilhões para bancos e outras corporações; 4. da importância de vincular o auxílio emergencial 603 

como forma de acesso a serviços sociais básicos como alimentação, água e energia e que seu 604 

corte aprofundará o cenário de pobreza e desigualdade como consequência socioeconômica da 605 

pandemia; 5. Que foram criados GT de Comunicação, GT de Mobilização e GT do Projeto de 606 

Lei (PL), que ficará responsável por pressionar deputadas/os em torno da proposta de renda 607 

básica. Sob esse contexto, o Cfess se colocou para compor o GT de Comunicação, com o 608 

objetivo difundir os materiais da Campanha e divulgar as ações do Dia de Mobilização. Sendo 609 

informado que a elaboração dos materiais será feita pela coordenação da campanha e caberá a 610 

Comissão de Comunicação a missão de difundir/divulgar; 6. Proposição aprovada na reunião: 611 

construção do Dia Nacional de Mobilização pela Renda Básica que será realizada no dia 6 de 612 

outubro de 2020. Encaminhamento: Realizar diálogo com a Comunicação sobre a forma de 613 

contribuição na divulgação do Dia Nacional de Mobilização pela Renda Básica; da 614 

mobilização de entidades do Fentas e Fntsuas para que se insiram na Campanha e no dia da 615 

Mobilização. Responsável: Elaine Pelaez pela Comissão de Seguridade. Por fim, a Comissão 616 

apresentou somente como informes sem encaminhamentos, os assuntos conforme seguem 617 

registrados: i. Mobilização contra o veto ao PL 1826/2020 em que o Cfess participou de duas 618 

reuniões contra o veto do PL, que prevê indenização financeira aos trabalhadores de saúde e 619 

familiares que tiveram óbito ou incapacidade por covid-19, sendo dito que Kênia Augusta 620 

Figueiredo representou o Cfess e que o Cress PA participou, tendo sido informado que foram 621 

enviados ofícios para todos os Regionais para conhecimento e aproximação com esta luta. 622 

Também foi buscado envolver o Fentas e o CNS, que têm participado das atividades em torno 623 
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desta pauta; ii. O Fntsuas está participando de uma mobilização em torno do Pl 4292/2020, 624 

que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao reforço do Sistema Único de Assistência 625 

Social (Suas) para o atendimento e acompanhamento à população em situação de 626 

vulnerabilidade e risco social e pessoal durante o estado de calamidade pública reconhecido 627 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Ocorreram dois atos sobre isso e o 628 

Cfess esteve presente por meio da representação no Fntsuas na pessoa de Agnaldo e foi 629 

recuperado que a Comunicação do Cfess fez chamada e acompanhou a pauta. Sendo 630 

novamente dito que a Plenária Nacional do Fntsuas ocorrerá dia 19/9/2020, cujos 631 

representantes do Cfess serão os conselheiros Agnaldo Egnevitz, Kelly Melatti e Priscilla 632 

Cordeiro. Tendo sido deliberado que o Cfess vai se colocar para permanecer na Coordenação 633 

Nacional e na Coordenação Executiva, mas informará a impossibilidade de assumir a 634 

Secretaria Executiva. Essa Coordenação Nacional é constituída por até 41 (quarenta e um) 635 

membros eleitos em Plenária Nacional (entidades e fóruns estaduais ou do distrito federal), 636 

podendo ter até 14 (quatorze) Entidades Nacionais e 27 (vinte e sete) Fetsuas ou Ftsuas-DF 637 

que indicam seus/suas 03 (três) representantes pessoas físicas titulares e primeiro e segundo 638 

suplentes. Enquanto que a Coordenação Executiva é constituída por até 14 (quatorze) 639 

membros eleitos em Plenária Nacional (entidades e fóruns estaduais ou do DF), podendo ter 640 

até 09 (nove) Entidades Nacionais e 05 (cindo) Fetsuas ou Ftsuas-DF, que representam cada 641 

uma das cinco regiões e desta forma cada Fetsuas ou Ftsuas-DF tem um fórum suplente em 642 

cada região. Dentre as 09 (nove) entidades nacionais da Coordenação Executiva se elege uma 643 

entidade para assumir a Secretaria Executiva. Nessa articulação, o GT Trabalho contribuiu na 644 

discussão e disponibilização de apoio de profissional administrativo do Cfess para as ações de 645 

inscrição e certificados na plenária do Fntsuas. A Comissão de Comunicação contribuiu na 646 

arte da Plenária Nacional do Fntsuas e foi registrado o agradecimento e elogio quanto a 647 

competência com que as tarefas têm sido realizadas. Sendo informado que a Comissão de 648 

Seguridades Social fará um levantamento e planejamento das demandas nessa área; iii. Frente 649 

Nacional contra a Privatização da Saúde (FNCPS): a oficina organizativa da FNCPS ocorrerá 650 

nos dias 19 e 26 de setembro de 2020, às 15 horas, em meio remoto. O Cfess participará da 651 

oficina por meio das representantes na FNCPS Elaine Pelaez, Ruth Bittencourt e Morena 652 

Marques. Sendo explicado que são três vagas por entidade e tão somente para as 653 

representações apenas e que tal delimitação de vagas se deu em virtude do formato remoto e 654 

por ser atividade organizativa distinta do que é comumente organizada. Para alguns fóruns, 655 

haverá a possibilidade de cinco representações com justificativa. Não será transmitido ao 656 
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vivo, mas depois a análise de conjuntura irá para o YouTube. Optando-se por não transmitir 657 

para não expor aspectos organizativos. Também foi informado que as reuniões da FNCPS têm 658 

sido realizadas de modo remoto e com periodicidade quinzenal, quartas-feiras, à noite. Não há 659 

pautas para deliberação, pois é momento organizativo e da delimitação da programática; iv. 660 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA): as reuniões do 661 

conselho e suas comissões seguem em meio remoto e o Cfess participa através do conselheiro 662 

Agnaldo, que atualizou quanto ao fato de que foram iniciadas discussões sobre o próximo 663 

processo eleitoral e que as inscrições para a Conferência Nacional de Direitos da Criança e do 664 

Adolescente estão abertas. Sobre esse ponto, a conselheira Kelly Melatti trouxe informações 665 

sobre questionamentos do Movimento de Proteção Integral ao processo eleitoral na 666 

modalidade remota, mas essa pauta será trazida no próximo pleno, em outubro; v. Conselho 667 

Nacional de Assistência Social (CNAS): o presidente do Cnas (gestor) tem questionado a 668 

participação da sociedade civil em comissão do CNDH em defesa dos conselhos e do controle 669 

social, sendo ressaltado que a sociedade civil articula-se a outros conselhos para manter sua 670 

participação. Outro informe foi relacionado a reunião remota do Cnas de agosto que contou 671 

com a participação do CNS, que foi representado pelo presidente Pigatto, com o objetivo de 672 

dialogar sobre as ações durante a pandemia, sendo explicado o impedimento da representante 673 

do Cfess, a conselheira Elaine Pelaez, que na data esteve impedida por questão familiar. Em 674 

geral, o Cfess tem do indicado para representar na mesa diretora o CNS em ações do Cnas; vi. 675 

Fórum de Reforma Urbana: Este Fórum tem sido acompanhado pela conselheira Mauricleia 676 

Soares dos Santos, que falou sobre o lançamento pelo governo do programa Casa Verde 677 

Amarela, que requer ainda requer acúmulo de debate no Fórum, com isso, futuramente, serão 678 

trazidas análises. Quanto a inserção do Cfess neste espaço, ainda será objeto de discussão em 679 

reunião específica sobre essa pauta; vii. Residência Multiprofissional em Saúde: trata-se de 680 

ação acompanhada junto com a comissão de Formação Profissional em especifico pela 681 

conselheira Ruth Bittencourt. Ocorreu reunião chamada pela Secretaria de Gestão do 682 

Trabalho e da Educação na Saúde  (SGTES)/MS em agosto, da qual várias entidades 683 

identificadas no campo político à esquerda foram impedidas de participar. Essa pauta continha 684 

os seguintes assuntos: vii.1) aumento da bolsa-residência (equiparação com outros países); 685 

vii.2) a transferência da gestão das residências para o MS em um prazo de 14 meses (segundo 686 

a SGTES é decisão do Estado brasileiro); vii.3) gratificação pela preceptoria (pelo Ministério 687 

da Saúde); vii.4) as entidades se manifestaram sobre o risco deste movimento de transferência 688 

e necessidade de participação de todos os membros; e vii.5) novo marco regulatório das 689 
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Residências a ser discutido neste ínterim; viii. Fórum das Entidades Nacionais dos 690 

Trabalhadores em Saúde (Fentas): as reuniões seguem em meio remoto, sendo informado que 691 

no dia 18/9/2020, o Fentas debateu o tema da residência multiprofissional em saúde. Sendo 692 

trazido que a coordenação do Fentas compõe o Comitê do CNS de enfrentamento à Pandemia 693 

e que se reúne semanalmente para encaminhamento, acompanhamento e socialização das 694 

ações e tarefas; ix. O Conselho Nacional de Saúde (CNS): foi apresentada petição contra 695 

retirada de recursos do orçamento da saúde, com o objetivo de se garantir, que em 2021, o 696 

SUS não perca mais de R$35 bilhões. Sendo solicitada a divulgação e assinatura do 697 

documento que está disponível no link http://chng.it/fzP8BLMnfR. Também foi trazido que 698 

no dia 09 de setembro de 2020, a Mesa Diretora se reuniu com o Ministério da Saúde para 699 

tratar das pautas necessárias na Pandemia. Essa reunião foi marcada pelo discurso de maior 700 

participação dos representantes gestores nas reuniões do CNS e de suas comissões. Tratou, 701 

ainda, da defesa de que não haja cortes de recursos na saúde, conforme requisita petição do 702 

CNS. Foi avaliado por Elaine Pelaez que que se tratou de uma sinalização de que estão 703 

atentos às movimentações do CNS e que vão ocupar os espaços. Ainda foi recuperado que no 704 

dia 17/9/2020, a Mesa Diretora do CNS se reuniu com Conanda (presidenta Iolete), Cnas 705 

(vice-presidenta Aldenora) e CNDH (vice-presidente Leonardo Pinho). Foram debatidas 706 

ações conjuntas e articulação entre os conselhos nas seguintes ações: elaboração de 707 

recomendações conjuntas; petição puxada pelo CNS por mais recursos para o SUS; 708 

movimento por recursos para a educação; eleições do CNDH e do Conanda; Conferência 709 

Nacional de Direitos da Criança e Adolescente; Comissão especial de defesa dos conselhos do 710 

CNDH, onde os 4 (quatro) conselhos tem assento. Nesse ponto foi informado que no dia 711 

18/9/2020 a Mesa Diretora do CNS se reuniu com as Comissões Intersetoriais do CNS para 712 

dialogar sobre as ações em curso e próxima reunião do CNS, sendo destacados: CISMU 713 

(Saúde da Mulher) que tratou dos embates e recomendações em torno das tentativas do 714 

governo de obstaculizar o direito ao aborto nos casos já previstos em lei e da portaria que 715 

concretiza esse propósito; CISM (Saúde Mental) falou das ações contra a internação 716 

compulsória de crianças e adolescentes e das atividades sobre prevenção ao suicídio; CISTT 717 

(Saúde do Trabalhador) falou sobre a recomendação e resolução contra a desconfiguração da 718 

lista de doenças do trabalho e a desconsideração da covid-19 como doença ocupacional; 719 

COFIN (Orçamento e Financiamento) apresentou os dados mais recentes do Boletim da 720 

Cofin, que informam a baixa liquidação de recursos para combate a Pandemia até o fim de 721 

agosto e indicações para a análise das comissões sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG). 722 

http://chng.it/fzP8BLMnfR
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Outro informe se referiu a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica (CTAB), que 723 

acontecerá no dia 25/9/2020, e um dos pontos de pauta será a reconfiguração da coordenação, 724 

de modo que não seja mais realizada pela Mesa Diretora. Com isso, o Cfess (na pessoa de 725 

Elaine Pelaez) e a União Brasileira de Mulheres (UBM) na pessoa de Vanja saíram da 726 

coordenação e passaram a acompanhar a pauta como referência da Mesa Diretora para a 727 

Câmara. Está prevista reunião do CNS com CNE e SEGETS/MS na próxima semana, com 728 

participação da CIRHT/CNS, para tratar da pauta de residências e formação em saúde em 729 

geral; Sobre Saúde mental foi informado que a Associação Brasileira de Saúde Mental 730 

(Abrasme) está propondo audiência no legislativo em defesa dessa pauta para dezembro, 731 

sendo dito que o Cfess buscará participar e acompanhar os debates se ocorrerem. Finda a 732 

pauta da Seguridade Social, foi aberta os debates trazidos pela (7) COMISSÃO 733 

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (Cofi), que iniciou com a apresentação da programação 734 

do 12 Seminário Nacional de Capacitação das Cofis, que acontecerá nos dias 25 e 26/09/2020, 735 

em anexo. Há previsão de cerca de 200 (duzentos participantes) entre conselheiras/os, agentes 736 

fiscais e assessorias. No seminário poderá aparecer a discussão sobre retorno ao trabalho 737 

presencial das Cofis. Sendo recuperado por Sylvia Terra que a Resolução Cfess nº 940, de 738 

março de 2020, suspende prazos processuais e atividades presenciais das comissões de 739 

fiscalização. Encaminhamento: Reafirmar nossa direção política que prima pelo direito 740 

também das/dos trabalharas/res do Conjunto. Responsável: Maria pela Cofi. Outro ponto (7.2) 741 

tratou da resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da consulta da Secretaria de 742 

Gestão de Pessoas do Supremo Tribunal Federal - STF, sobre a possibilidade de os ocupantes 743 

do cargo de Analista Judiciário, especialidade Serviço Social, atuarem, em caráter 744 

excepcional, nas campanhas de promoção da saúde e prevenção de doenças e para especificar 745 

as atividades propostas para os profissionais: as atividades administrativas de apoio, de 746 

organização e de divulgação das ações; suporte na execução dessas ações, principalmente da 747 

testagem e da campanha de vacinação. Durante o debate foi acumulado que não cabe ao Cfess 748 

detalhar atividades, pois a pandemia não flexibiliza nenhuma atribuição profissional e é 749 

necessário reforçar a autonomia profissional, bem como ressaltar as referências técnicas 750 

profissionais. Encaminhamento: Responder reafirmando as atribuições do Serviço Social 751 

nos serviços e os instrumentos legais da categoria. Responsáveis: Maria, Érika e Cristina pela 752 

Cofi e ainda Sylvia Terra. O último ponto relacionado a Cofi se referiu a encaminhamentos 753 

para a pesquisa de perfil profissional, assim, foram trazidas informações sobre pesquisa do 754 

perfil profissional, cuja demanda foi repassada na transição com a informação de que as 755 
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tratativas estavam paradas desde o fim da pesquisa em 2019. Assim, de maio a agosto, o GT 756 

DIP retomou o processo e tem dado os encaminhamentos necessários, sendo um deles a 757 

elaboração do termo de referência para licitar e contratar empresa de estatística para tabular a 758 

massa de dados originados pelas respondentes do formulário. Essa empresa está trabalhando e 759 

tem previsão de entregar os resultados no final de outubro. Com isso, foi encaminhado ofício 760 

de consulta interesse para as professoras, que inicialmente foram contratadas para analisar 761 

esses dados tabulados, mas em razão da interrupção do projeto, esses contratos foram 762 

suspensos, assim o objetivo é verificar o interesse /ou disponibilidade de participar dessa 763 

análise. Há indicativo de realização de reunião com a Cofi e a Formação para discutirem 764 

quanto as linhas de análise se serão mantidas ou se terá alguma adequação. Com isso, até o 765 

final de outubro reunir Intercomissões com as professoras para alinhar quanto a proposta e 766 

cronograma dos trabalhos. Após análise e relatório final das professoras, será feito a revisão e 767 

discussão de estratégias de divulgação, sendo informado que teve uma reunião com empresa 768 

sobre higienização do banco de dados e outras tratativas. Encaminhamento: O GT DIP 769 

receberá da empresa a massa de dados tabulados e, partir disso, convidará a Cofi e a 770 

Formação para tratar dos encaminhamentos relacionados ao assunto. Responsáveis: Adriane, 771 

Dácia Teles e Kelly Melatti pelo GT DIP. Com esse ponto foi encerrado os debates do 772 

sábado. Os trabalhos do dia 20 de setembro serão coordenados por Maria e Beth que abriram 773 

o Pleno saudando as/os presentes e abrindo o ponto que se refere ao (9) PLANEJAMENTO 774 

DAS AÇÕES DO TRIÊNIO, sendo o primeiro ponto o informe da comissão organizadora da 775 

Plenária Nacional que apresentou a programação previamente aprovada com a confirmação 776 

que Ivanete Boschetti aceitou compor a mesa de abertura. Assim, foram trazidas o desenho 777 

conforme segue: 2 de outubro de 2020 (sexta): Plenária Nacional do Conjunto CFESS-778 

CRESS: “TIC: Novas Tecnolo ias para a Velha Explora  o do Trabalho” - 9h - Webmesa de 779 

abertura (Cfess, Abepss e Enesso); 9h30 - Vídeo de boas-vindas; 9h40 - webmesa: “TIC: 780 

Novas Tecnolo ias para a Velha Explora  o do Trabalho” com as palestrantes: Ivanete 781 

Boschetti (assistente social e professora UFRJ) e Cristina Brites (assistente social e professora 782 

UFF/Rio das Ostras); 12h - Intervalo para o almoço; 13h - orientações sobre a Plenária 783 

Nacional; 13h20 - Webmesa: “Perspectiva política do planejamento do Conjunto CFESS-784 

CRESS e a metodologia da Plenária 2020” com os palestrantes Jefferson Lee (Assistente 785 

social e professor da UERJ) e uma representante   Comissão Organizadora da Plenária 786 

Nacional, ainda a ser definida, quem será; 15h às 19h - Início dos Eixos Temáticos (salas 787 

virtuais simultâneas) - Administrativo-financeiro e Orientação e Fiscalização. No dia 3 de 788 
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outubro de 2020 (sábado): 9h às 13h - Continuidade dos Eixos Temáticos (salas virtuais 789 

simultâneas) com Ética e Direitos e Humanos e Seguridade Social; de 14h30 às 18h30 - 790 

Continuidade dos Eixos Temáticos (salas virtuais simultâneas) com Formação e Relações 791 

Internacionais e Comunicação. Por fim, no dia 4 de outubro de 2020 (domingo): 10h - Leitura 792 

das produções dos eixos temáticos com comentários gerais sobre os trabalhos; 11h30 - 793 

Indicativos das pautas nacionais (definição dos locais dos próximos encontros, de eventos, 794 

definição de GT e comissões nacionais etc.); 12h30 - Mesa de Encerramento e 13h - 795 

Encerramento da plenária nacional. Na sequencia, foram definidas as coordenações dos 796 

debates, conforme seguem registradas: Webmesa de abertura – Beth; coordenações dos eixos: 797 

Adm-fin – Alessandra Maria da Silva Dias; Orientação e Fiscalização – Agnaldo Engel 798 

Knevitz; Ética/ DH – Beth; Seguridade Social – Carla Alexandra Pereira; Formação- RI – 799 

Maria Rocha; e Comunicação – Kelly Melatti. Foram apresentadas as orientações 800 

funcionamento dos eixos (power point anexo) e o formulário (planilha Excel em anexo) para 801 

nortear os debates em cada um dos eixos. Sobre a consulta pública foi informada que iniciou 802 

no dia 11/9/2020 e se estenderá até o dia 26 do corrente. Com isso, se pretende que no dia 803 

seguinte ao fechamento (27/9), que a empresa sistematizará as informações e emitirá o 804 

relatório final da consulta com todos os comentários recebidos. A partir do dia 28/9, a 805 

comissão organizadora encaminhará esse consolidado às Comissões o resultado de cada, para 806 

extrair em tópicos, o mérito das propostas comentadas na consulta pública e inserir no 807 

instrumental a ser usado nas plenárias. Há intenção de que possamos enviar para os Cress 808 

entre os dias 30/9 ou 01/10, os documentos que subsidiarão os trabalhos na plenária. Foi 809 

agendada reunião extra das conselheiras e assessorias para adequações, se necessárias, na 810 

organização do evento com a necessária revisão final do documento antes de iniciar a 811 

Plenária, considerando o acumulo das Comissões das propostas das regiões e o resultado da 812 

consulta pública. Esse encontro foi agendado no dia 1/10 às 16h. Indicada a conselheira Beth 813 

para fazer o comentário na plenária final sobre as propostas consensuadas nos eixos, 814 

sinalizando os principais aspectos. Ainda, a Comissão Organizadora fará um levantamento 815 

dos estados onde foram realizados os eventos nacionais nos últimos anos para informar, 816 

considerando o sistema de alternância que tem sido praticado no Conjunto, quais regiões 817 

estariam na vez para receber os eventos que definidos em Plenária. Em relação a Moções, foi 818 

debatido e avaliado que há limites postos pelo meio virtual, que será o ambiente de realização 819 

da Plenária, com isso, não haverá previsão, porém há abertura para acolher se houver pleito 820 

por parte das/os participantes, assim, se houver, a orientação é que sejam apresentados nos 821 
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respectivos eixos temáticos e referendados na plenária final. Sobre a Carta do Encontro foi 822 

indicada a sua elaboração com a participação de 2 (duas) conselheiras do Cfess e de um 823 

representante de Cress por Região. Assim, foram designadas Mauricleia Soares dos Santos e 824 

Alessandra Dias que farão uma sugestão de temática a partir do que tem sido acumulado nos 825 

encontros anteriores e no atual contexto. Foi definido que o Cfess convidará a Abepss, Enesso 826 

e a coordenação do Fórum Nacional de Formação, sendo necessário enviar os convites. 827 

Também foi acumulado que a distribuição das conselheiras e do conselheiro por eixos será 828 

organizada a partir das Comissões e apresentada na reunião do dia 1/10. Por fim, foi dito que 829 

os Cress têm o prazo até dia 21/9 para indicação das suas representações sendo informado que 830 

até o momento sete Cress responderam ao ofício. Encaminhamento: A assessora Cristina 831 

enviará os ofícios de convite para as convidadas e fará o levantamento quanto às informações 832 

recebidas dos Cress até o final da tarde dia 21 e, se necessário, informará às conselheiras para 833 

contatar os Regionais que tiver pendência de informações, pois é preciso encaminhar os dados 834 

dos participantes previamente para que a empresa responsável possa fazer a inserção das/os 835 

participantes no site do evento e direcionar o link da plataforma virtual. Desse modo, foi 836 

iniciado o (9.1) BALANÇO DAS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS, conforme seguem 837 

descritas por Região: i. Região Norte: considerado que houve um avanço de direção política 838 

de alguns Cress com ênfase nos debates relacionadas as práticas e comunidades terapêuticas, 839 

depoimento especial, defesa de Cofis de que no trabalho remoto tem mais retorno do que no 840 

presencial; as propostas foram dialogadas com tranquilidade e boa articulação feita com os 841 

Regionais; foram debatidas no eixo de seguridade questões conceituais o SUS estatal e 842 

público; houve reunião de avaliação após o descentralizado; ii. Região Nordeste: lidaram com 843 

problema operacional, que interferiu em alguns debates, mas isso foi avaliado como próprio 844 

do meio virtual que favorece o atropelo e, com isso, alguns assuntos que precisavam ser 845 

aprofundados foram discutidos de forma meio aligeirada, mas houve muita solidariedade dos 846 

Cress; discussão rigorosa de texto que gastou tempo na avaliação da redação que interferiu no 847 

debate político de algumas das propostas; no eixo da comunicação foi feito um movimento de 848 

tentar limpar algumas questões e deixar escrita de modo mais pedagógico e politicamente foi 849 

um eixo que não propiciou polêmicas na região; indicação do próximo descentralizado ser 850 

sediado pelo Piauí (PI); iii. Região Centro Oeste: aspecto geral em todos os descentralizados 851 

em que houve um adensamento de propostas que vieram da base, sendo que algumas já foram 852 

executadas e/ou constam das Bandeiras de Lutas e do Ações Estratégicas, isso exige atenção 853 

para se garantir uma agenda exequível para o triênio; refletido que o uso das plataformas 854 
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virtuais tem suscitado aumento de participação de profissionais que desconhecem o 855 

funcionamento do conjunto Cfess/Cress e isso está repercutindo no aumento considerável das 856 

agendas que trazem ações que podem não se exequíveis; e iv. Região Sudeste: seguindo a 857 

tendência das demais regiões, apresentou muitas propostas e reuniu maior número de 858 

participantes, destaque para mesa de conjuntura, direção política muito importante, mas 859 

quanto a sistematização, a região se perdeu um pouco e o trabalho ficou diferente das outras 860 

regiões, pouco precisas; ponto forte é a articulação regional que se reuniu previamente, ainda 861 

que tenha tido certa dificuldade de elaborar consenso, sendo isso perceptível no instrumental 862 

que demonstra como foi delicado consensuar; propostas bastante interessantes sobre o debate 863 

da cultura e arte como direito social; no eixo comunicação houve embate de ideias pelos 864 

temas que vão dar visibilidade ao Conjunto; v. Região Sul: limitações de estar em ambiente 865 

digital, dificuldade de aprofundar os temas, com renovação do perfil da categoria; dificuldade 866 

de reforçar as Bandeiras de Luta; a Região veio bem preparada e, de forma geral, defendendo 867 

as propostas como demanda da base. Em que pese as dificuldades postas pela realização dos 868 

eventos por meio digital, o balanço foi muito positivo, sendo indicado quanto a necessidade 869 

de ser recuperar na abertura da Plenária Nacional os acúmulos históricos do Conjunto, que 870 

nos referenciam, bem como da necessidade apropriação dos documentos Bandeiras de Luta e 871 

Ações Estratégicas que já compõem a agenda do conjunto. Também foi trazida necessidade 872 

de se atentar que a Plenária não é um espaço deliberativo, assim, o que não for possível 873 

consensuar será encaminhado para o Encontro Nacional de 2021. Feito esse balanço, foi 874 

aberto o ponto DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO devido a presença dos trabalhadores 875 

solicitou excepcionalmente que as pautas da Comissão fossem debatidas antes do conteúdo do 876 

planejamento, desse modo, eles não teriam de participar dos demais dias, quando não havia 877 

agenda especifica. A coordenadora Emilly abriu com informes sobre Notas da Gestão que 878 

trataram da Plenária Nacional/Consulta Pública (apoio aos sites etc), demanda, 879 

acompanhamento e suporte diário e o vídeo de “Boas-vindas Plenária Nacional” que deve 880 

estar pronto em 28/9, mas a produção está em andamento; Matérias/chamadas/manifestos 881 

como a Notícia sobre Plenária do FNTSUAS produzida para divulgação dia 22/9; a chamada 882 

Consulta Pública no dia 23/9; o Cfess Manifesta sobre Reforma Administrativa contou com a 883 

colaboração de Eblin Farage para elaborar o texto e as/o conselheiras/o devem fazer leitura 884 

até dia 21/09 para publicação dia 24/09; há a matéria /reportagem sobre Intolerância 885 

Religiosa, que está sendo produzida para publicação dia 25/9; Notícia Seminário das Cofis 886 

para o dia 28/9; o Cfess Manifesta do Dia Latino-americano e Caribenho pela Legalização do 887 
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Aborto para o dia 28/9 sendo que o documento será enviado para prévia leitura da Diretoria 888 

até 24/9; Notícia Renda Básica de Cidadania com a campanha #600atédezembro para o dia 889 

6/10, sendo informado que a conselheira Priscilla Cordeiro está no GT de Comunicação da 890 

Campanha Renda Básica e vai articular com a Comunicação do Cfess. Além disso, há outras 891 

demandas relativas ao Documento supervisão de estágio (revisar/fazer matéria) até 10/10; o 892 

Documento COFI (revisar/diagramar/fazer matéria) até 13/11, sendo acrescentado que a 893 

assessora Sylvia Terra produzirá um texto complementar para o documento; quanto a Agenda 894 

2021 há uma proposta de calendário para revisão, diagramação e finalização entre os dias 9 a 895 

30/10, sendo necessário verificar com a Comissão Adm Fin e a CPL sobre possibilidades de 896 

licitação gráfica e distribuição (e-commerce ou editora parceira). Encaminhamento: Enviar 897 

consulta formal para manifestação da CPL e jurídico e pensar no evento de lançamento. 898 

Responsável: Emilly pela Comissão de Comunicação. Início dos debates acerca do (9.2) 899 

PLANEJAMENTO DA PLENÁRIA NACIONAL com discussão por eixos temáticos 900 

(planilha revisada em anexo) na sequencia que seguem dispostos. Eixo Comunicação: 7 901 

temas, 31 propostas, resultantes das reuniões descentralizadas; serão discutidas na Plenária 902 

Nacional e estão em consulta pública com apresentação das propostas discutidas pela 903 

Comissão e as considerações registradas para apropriação do coletivo do Cfess e defesa na 904 

plenária. Encaminhamento: Referente ao tema “Apoio financeiro aos Cress”, a Comissão 905 

indicou o remanejamento e a inclusão da proposta no eixo Adm-Fin por se tratar de análises 906 

sobre financiamento à comunicação por meio da utilização do Fundo de Apoio do Conjunto 907 

Cfess/Cress. Eixo Seguridade Social: 27 Temas 73 propostas resultante das reuniões 908 

descentralizadas; serão discutidas na Plenária Nacional e estão em consulta pública; 909 

Apresentação das propostas discutidas pela Comissão de Seguridade Social com 910 

argumentações de defesa para a plenária nacional; Eixo Ética e Direitos Humanos: 48 911 

temas, 77 propostas resultantes das reuniões descentralizadas; apresentação das propostas 912 

discutidas pela comissão e as considerações registradas pela comissão para apropriação do 913 

coletivo do Cfess e defesa na plenária. Caso as proposições da CEDH/CFESS forem 914 

consensuadas, este eixo ficará com 16 temas, sendo identificado como possíveis pontos de 915 

disputas as questões relacionadas ao tema LGBT, comissões permanentes de ética e racismo. 916 

É necessária articulação política com os Cress para defesa das proposições apresentadas; Eixo 917 

ADM FIN: 21 temas e 33 propostas resultantes das reuniões descentralizadas serão discutidas 918 

na Plenária Nacional e estão em consulta pública; apresentação das propostas discutidas pela 919 

comissão e as considerações registradas para apropriação do coletivo do Cfess e defesa na 920 
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plenária. O debate quanto possibilidade da utilização do cartão de crédito não tem 921 

impedimento formal/legal, sendo algo a ser decidido no âmbito das Regionais, ainda que foi 922 

tenha sido recuperado que se tratou de um debate político histórico de não ser utilizado como 923 

uma forma de não fortalecer o capital financeiro. Outra proposta que pode ser polêmica trata 924 

do número de parcelas para pagamento da anuidade, que é estabelecida por uma normativa do 925 

Conjunto e que em 2020 seria inviável, pois há o limite legal de não se possível alterar uma 926 

Resolução por consenso em Plenária Nacional que não é deliberativa. Também foi discutida a 927 

adequação de texto para se relacionar ao Código Eleitoral e sobre cota na composição das 928 

gestões do Conjunto, sendo indicada que o Cfess apresentaria uma nova proposta de 929 

realização de um Seminário Nacional sobre a Democracia Interna do Conjunto Cfess- Cress 930 

que poderia contemplar vários debates como, por exemplo, cotas e processo eleitoral. 931 

Encaminhamentos: Verificar a existência de manifestação jurídica sobre as anuidades com 932 

base na faixa salarial, elaborada pelo Vitor Alencar. Responsável: Vitor Alencar; Eixos 933 

Formação e RI: 10 temas e 35 propostas resultantes das reuniões descentralizadas que serão 934 

discutidas na Plenária Nacional e estão em consulta pública; apresentação das propostas 935 

discutidas pela Comissão e as considerações registradas para apropriação do coletivo do Cfess 936 

e defesa na plenária; Eixo Orientação e Fiscalização: 27 temas e 48 propostas resultantes 937 

das reuniões descentralizadas que serão discutidas na Plenária Nacional e estão em consulta 938 

pública; apresentação das propostas discutidas pela Comissão e as considerações registradas 939 

para apropriação do coletivo do Cfess e defesa na plenária. Encerrado esse ponto, foi indicado 940 

o término da reunião do Conselho Pleno, com a conselheira presidente Maria Elizabeth Santana 941 

Borges tecendo as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu a mesma por 942 

encerrada às 19h25 com agradecimento a participação e qualidade dos debates realizados ao 943 

longo da jornada de quatro dias. Nada mais havendo a tratar, na condição de Secretária, eu, 944 

Dácia Cristina Teles Costa, lavrei a presente ata, que assino em conjunto com a Presidenta do 945 

Conselho. 946 

Brasília, 20 de setembro de 2020. 947 
 948 
 949 
 

 
Maria Elizabeth Santana Borges 

Presidente 

Dácia Cristina Teles Costa 

1ª Secretária 


