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Ata da 226ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida por meio de 

videoconferência, no dia 08 de maio de 2020, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a 

vida. 

No dia 08 de maio de 2020, reuniram-se, por meio de videoconferência, as conselheiras 1 
constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 226ª Reunião 2 
extraordinária do Conselho Pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna 3 
CFESS nº 13/2020, de 24 de abril de 2020. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane 4 
Soares, Daniela Neves, Solange Moreira, Tânia Diniz, Cheila Queiroz, Nazarela Rego, Magali 5 
Franz, Jane Nagaoka, Mariana Arantes, Daniela Castilho, Joseane Couri, Daniela Möller, 6 
Francieli Borsato, Mauricleia Soares, Lylia Rojas, Neimy Batista e Régia Prado. A 7 
conselheira Elaine Pelaez justificou sua ausência.  Presentes as Assessoras Especiais Adriane 8 
Tomazelli e Zenite Bogea. A Assessora Cristina Abreu encontrava-se em gozo de período de 9 
férias. A reunião iniciou-se com a apreciação da ata referente ao pleno de abril de 2020, que 10 
foi aprovada pelo Conselho Pleno, para publicação no site do Cfess e no Portal da 11 
Transparência. Na sequência, com a participação na reunião, de assessores/as e 12 
trabalhadores/as do Cfess, o novo assessor contratado Rodrigo Nogueira foi apresentado a 13 
toda equipe e gestão. O assessor, contratado como cargo comissionado por um tempo mínimo 14 
acordado de um ano, é arquivista e exercerá o cargo de assessor de gestão documental. Em 15 
seguida, conselheiras e trabalhadores/as trocaram agradecimentos e fizeram a despedida da 16 
gestão 2017-2020. Na continuidade, passou-se aos informes e convites recebidos. Ofício s/n 17 
da UNIT/AL, convidando a conselheira Lylia Rojas para atividade dia 14/05, às 19 hs. O 18 
Conselho Pleno decidiu que o Cfess não irá participar da atividade, considerando que trata-se 19 
de uma atividade relacionada ao dia do/a assistente social e entende-se que a participação da 20 
entidade num evento de IES que oferta curso de graduação na modalidade EAD contraria o 21 
posicionamento político de não legitimar essa modalidade de ensino. Ofício Cress 19ª.  22 
Região 129/2020 de 07/05/20, convida o CFESS para participar da live da 37° Semana do/a 23 
Assistente Social no dia 13 de maio às 10h. Foi aprovada a participação da Conselheira 24 
Neimy Batista. Ofício Cress 18ª. Região nº 08/2020 de 08 de maio 2020, convida para a 25 
cerimônia de posse dos/as novos/as Conselheiros/as e para uma live com o tema “os desafios 26 
do Serviços Social no contexto da Pandemia”, no dia 15 de maio, às 10h. Foi aprovada a 27 
participação da Conselheira Josiane Soares. Ofício Cress 1ª Região nº 75/2020 de 08/05/2020, 28 
convida a conselheira Elaine Pelaez, para participar de live, no dia 14 de maio de 2020. 29 
Considerando sua ausência na reunião o pleno aprovou a participação condicionada à consulta 30 
que confirme sua disponibilidade. Ofício Cress 6ª Região no. 39/2020 de 08/05/2020, convida 31 
a conselheira Mariana Furtado Arantes para participar na abertura da live em comemoração ao 32 
dia da/do Assistente Social, a realizar-se no dia 13 de maio de 2020, às 18 horas. Foi aprovada 33 
a participação da conselheira Mariana Furtado. Convite do Gabinete da Deputada Cida 34 
Ramos, também professora da UFPB DSS/PPGSS, para participar de uma Sessão Especial 35 
Remota da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) alusiva ao Dia do/a Assistente Social, 36 
no dia 15 de maio, às 10h. Foi deliberado o envio de ofício, informando a incompatibilidade 37 
de agenda. Com relação às consultas que tem sido feitas sobre os procedimentos relacionados 38 
à posse, foi deliberado encaminhar orientações individualmente aos Cress que oficializem a 39 
consulta ao Cfess, considerando que os procedimentos e orientações podem ser distintos em 40 
cada estado. Na sequência, passou-se aos Assuntos Jurídicos, para apreciação de atos de 41 
aprovação ad referendum. Parecer Jurídico n. 06/2020-E [Notificação extrajudicial HU 42 
UFPA]. O Conselho Pleno referendou a aprovação ad referendum, do Parecer Jurídico n. 43 
06/2020-E. Parecer Jurídico 29/2020 sobre devolução ao Cfess do processo ético desaforado 44 
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para o Cress 17ª. Região que teve seu tramite interrompido por pedido de desistência de 45 
ambas as denunciantes. SIGILOSO. O Conselho Pleno referendou a aprovação ad 46 
referendum, do Parecer Jurídico n. 29/2020. Parecer Jurídico 26/2020 sobre retorno ao Cfess 47 
dos autos do recurso ético nº 08/14, após cumprimento das diligências pelo Cress 9a. Região, 48 
determinadas pelo Cfess, considerando a suspensão do julgamento pela instância recursal – 49 
recurso que se contrapõe à decisão de arquivamento liminar da denúncia ética. SIGILOSO. O 50 
Conselho Pleno referendou a aprovação ad referendum, do Parecer Jurídico n. 26/2020. 51 
Aprovado também a elaboração de Relatório Complementar, pela relatora do processo no 52 
CFESS, a conselheira Daniela Neves, a ser apensando ao referido Recurso Ético (CFESS nº 53 
08/14). Parecer Jurídico 27/2020, sobre retorno ao Cfess dos autos do recurso ético nº 11/14, 54 
após cumprimento da deliberação da instância recursal quanto à fundamentação da decisão 55 
adotada pelo Cress 9a. Região, no julgamento do processo ético 17/11. SIGILOSO. O 56 
Conselho Pleno referendou a aprovação ad referendum, do Parecer Jurídico n. 27/2020. Esse 57 
processo tem a sua data de prescrição em agosto em 2021. A CEDH deverá acompanhar o 58 
cronograma dos julgamentos éticos, dando PRIORIDADE ao julgamento desse recurso. 59 
Resolução Cfess 947/2020, que aprova alterações no Regimento Interno do Cress 15ª. Região. 60 
O Conselho Pleno referendou a aprovação ad referendum, da Resolução Cfess n. 947/2020. 61 
Na continuidade, o Conselho Pleno discutiu sobre as publicações do triênio 2017-2020 na 62 
Comissão de Comunicação: decisões sobre distribuição de impressos recentes, quais sejam, 63 
brochura “atribuições e competências” e livro síntese da campanha de gestão do triênio. Com 64 
relação ao livro da Campanha de Gestão, deverá ser verificada a lista de companheiras e 65 
instituições para definir o nº de exemplares para as conselheiras, podendo ser 05 ou 10 a ser 66 
enviado pelos correios, além da distribuição por regionais. Com relação à brochura 67 
“Atribuições e Competências vol. 2”, foi deliberado encaminhar 10 exemplares para cada 68 
conselheira. Passou-se em seguida à discussão da listagem de publicações do triênio 2017-69 
2020 com elaboração por finalizar para planejamento da revisão e diagramação pela 70 
assessoria de comunicação; texto histórico sobre as Relações Internacionais no CFESS, 71 
estando sob responsabilidade de elaboração da conselheira Tânia Diniz e enviará para a 72 
comissão de comunicação até o dia 15 de junho; E-book da Cofi, a conselheira Solange 73 
Moreira está elaborando a introdução e é responsável pela versão final; E-book da Ética, a 74 
conselheira Jane Nagaoka está organizando  e a conselheira Daniela Moller é responsável pela 75 
versão final; Os Seminários de Saúde Mental, Assistência Estudantil e da Assistência Social : 76 
tem pendência de textos para finalização dos referidos compêndios. O Seminário 77 
Sociojurídico foi encaminhado para publicação. A gestão 2020-2023 deverá avaliar a 78 
reimpressão dos títulos da série “Combate ao Preconceito” e série de “subsídios ao trabalho 79 
profissional”.  Em seguida, o Conselho Fiscal apresentou sua análise do Balancete do CFESS 80 
referente ao mês de abril de 2020.  Em conformidade com o relatório contábil nº 05/2020, a 81 
receita arrecadada pelo Cfess até abril/2020 alcançou 44,86% da proposta orçamentária e as 82 
despesas no período alcançaram o percentual de 17,18% das despesas orçadas. 83 
O superávit orçamentário até o momento corresponde a R$ 4.706.831,93. Foram feitos dois 84 
remanejamentos até o mês de abril. O Conselho Fiscal indica a aprovação do balancete do 85 
mês de abril 2020, conforme Parecer do Conselho Fiscal n.06/2020. O Conselho Fiscal 86 
informou ainda sobre o repasse da cota parte 2020, com relação ao Cress 27ª. Região que 87 
continua fora da cobrança compartilhada. Existem dificuldades junto à CEF para conseguir 88 
esse compartilhamento, mas o CRESS está mantendo o Cfess informado. Foi realizada uma 89 
reunião da Tesouraria do Cfess com a CEF detectando que os problemas ocorrem nas 90 
agências locais. Os Cress foram orientados a notificar suas respectivas agências. O Conselho 91 
Fiscal deverá confirmar com a Assessoria Contábil, a informação sobre os Cress que não 92 
repassaram a cota parte, assim como deverá ser solicitado dessa mesma assessoria que 93 
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acrescente as informações sobre os remanejamentos realizados em 2020 no Relatório 94 
Contábil. Foi apresentado o Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira 95 
para análise do Balancete do Cfess, referente ao mês de abril de 2020.  O Conselho Pleno 96 
aprovou o Balancete relativo ao mês de abril de 2020. Ao término da reunião do Conselho 97 
Pleno, a conselheira presidente Josiane Soares Santos fez as considerações finais e, não havendo 98 
mais o que tratar, deu a mesma por encerrada agradecendo, mais uma vez, a todas as conselheiras 99 
que compuseram a gestão 2017-2020 pelas atividades realizadas ao longo do período.  100 
 

 Brasília, 08 de maio de 2020. 
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