Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em BrasíliaDF, no período de 15 a 18 de novembro de 2018, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas
que se vive a vida.
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Entre os dias quinze e dezoito de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na
sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF,
as conselheiras constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem
da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, conforme convocação, por meio da
Comunicação Interna CFESS nº 51/2018, de 30 de outubro de 2018. Participaram da
reunião as Conselheiras Josiane Soares Santos, Daniela Neves de Sousa,
Mauricleia Soares dos Santos, Lylia Rojas, Elaine Pelaez, Solange Moreira, Magali
Franz, Régia Prado, Neimy Batista, Daniela Castilho, Daniela Möller e Tânia Diniz,
Jane Nagaoka, Mariana Furtado, Cheila Queiroz, Franciele Borsato e Joseane Couri.
A conselheira Nazarela Rego justificou a ausência. Presentes as assessoras
especiais Zenite Bogea, Cristina Abreu e Adriane Tomazelli e a assessora jurídica
Sylvia Terra. No dia 15 de novembro, a reunião foi iniciada com a leitura e
aprovação das atas de Reunião do Conselho Pleno dos meses de setembro e
outubro de dois mil e dezoito. Durante a leitura foram feitas correções e adequações
em plenário, tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade. Em seguida
passou-se aos assuntos contábeis e o assessor contábil, Vilmar Medeiros
apresentou o balancete de outubro, conforme Relatório Contábil CFESS Nº 39/2018.
A receita arrecadada até o mês de outubro de 2018 atingiu o valor de R$
9.419.639,79, que corresponde a 61,17% da proposta orçamentária prevista no
exercício, que é de R$ 15.400.000,00. A despesa realizada até o mês de outubro de
2018 atingiu o valor de R$ 6.362.028,54, que corresponde a 41,31% da proposta
orçamentária prevista no exercício, que é de R$ 15.400.000,00. Comparando a
receita arrecadada com a despesa realizada até o mês de outubro de 2018,
constatou-se um superávit orçamentário no valor de R$ 3.057.611,25. O saldo
disponível que passou para o mês de outubro de 2018 foi de R$ 10.804.868,50, que
está demonstrado no balanço patrimonial do mês de outubro de 2018. Na análise
procedida no balanço patrimonial do mês de outubro de 2018, verificou-se que o
CFESS passou com um superávit financeiro no valor de R$ 6.940.504,89, já
deduzido o saldo do DIP do exercício de 2018. A comparação entre o
comportamento da receita e da despesa entre os anos de 2017 e 2018 foi a
seguinte: a) a receita corrente arrecadada até o mês de outubro de 2018 foi
superior à receita arrecadada no mesmo período de 2017 em R$ 372.834,76
correspondente a um aumento de 4,61%, já deduzidas as receitas com o DIP; b) a
despesa corrente realizada até o mês de outubro de 2018 foi superior à despesa
realizada no mesmo período de 2017 em R$ 752.218,31, correspondente a um
aumento de 13,56%, já deduzidas as despesas com o DIP. Desse modo, a
conclusão da assessoria contábil é que não foi constatada nenhuma falha na
documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CFESS relativo ao
mês de outubro de 2018, de modo que possui condições de ser apreciado pelo
Conselho Fiscal e pelo Plenário do CFESS. Ainda na pauta dos assuntos contábeis
foram debatidos encaminhamentos para sanar a situação do aumento do valor das
taxas bancárias que em 2018. As mesmas tiveram um aumento total anual de R$
600 mil reais, comparado ao ano de 2017. O assessor contábil orienta que a
diretoria negocie o valor das taxas junto à Caixa Econômica e avaliação sobre a
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troca de banco no caso de não haver perspectivas de redução. Além disso, será
necessário rever o contrato no que diz respeito aos boletos vencidos. Por fim, com
relação ao banco, será necessário verificar qual o problema no repasse da cotaparte do CRESS 13ª região, visto que no projeto CFESS na Estrada foi verificado
que o regional realizou a transferência. Em seguida foi passada a palavra para o
Conselho Fiscal que iniciou indicando ao Conselho Pleno a aprovação do balancete
do mês de outubro de 2018, conforme parecer resultante de sua apreciação. Ato
contínuo o Conselho Pleno do CFESS aprovou o balancete referente ao mês de
outubro de 2018. O Conselho Fiscal apresentou, em seguida, a proposta de
reformulação orçamentária do CFESS, que se tornou necessária em função da
compra da nova sede para a entidade. A proposta de reformulação teve como
referência a análise da manifestação contábil e as informações de que as receitas
de capital tiveram um acréscimo de R$ 1.850.000,00 – passando de R$
4.500.000,00 para R$ 6.350.000,00. As fontes de recursos utilizadas para a
reformulação orçamentária foram: operações de crédito (recebimento de
empréstimos dos CRESS, pelo valor de R$ 165.000,00); superávit financeiro de
exercícios anteriores (no valor de R$ 1.150.000,00); superávit do exercício corrente
(no valor de R$ 535.000,00 e total utilizado no valor de R$ 1.850.000,00).
Acompanhando o parecer do Conselho Fiscal, o Conselho Pleno deliberou pela
aprovação da proposta de reformulação orçamentária. Em seguida o Conselho
Fiscal apresentou a análise das propostas orçamentárias dos CRESS para o
exercício de 2019. Não apresentaram a proposta orçamentária dentro do prazo os
CRESS da 2ª Região, 8ª Região, 22ª Região, 25ª Região e 26ª Região. Pediram
prorrogação os CRESS da 14ª Região e 16ª Regiões. Apresentaram a proposta com
documentos pendentes os CRESS da 5ª e 19ª Regiões. Entre os regionais que
enviaram a proposta orçamentária para 2019 o Conselho Fiscal sinaliza que a
maioria apresenta problemas similares às propostas enviadas para o exercício de
2018. O Conselho Fiscal está solicitando alterações nas propostas que se seguem
e, até retornarem com as correções recomendadas, estarão com aprovação
pendente: CRESS 1ª Região, 4ª Região, 6ª Região, 7ª Região, 11ª Região, 12ª
Região, 17ª Região, 18ª Região, 20ª Região e 21ª Região. Indica ainda que os
seguintes regionais precisarão fazer alterações de natureza contábil nas propostas
enviadas: 9ª Região, 13ª Região, 15ª Região, 23ª Região, 24ª Região e 27ª Região.
Com relação ao Plano de Metas, foi possível observar que a maioria não adotou as
referências indicadas pelo CFESS com base na concepção de planejamento
estratégico debatida durante o 47º encontro CFESS/CRESS. No que diz respeito à
situação dos balancetes os CRESS da 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 14ª, 22ª e 25ª regiões não
apresentaram nenhum balancete no ano de 2018; os CRESS 4ª, 6ª, 12ª, 15ª, 16ª,
17ª, 21ª, 24ª e 26ª apresentaram balancetes com impropriedades. Ficou deliberado
estudar, junto à assessoria jurídica, o encaminhamento de certidão de prestação de
contas referente ao cumprimento das obrigações regimentais dos Regionais,
indicando regularidade, pendência ou irregularidade juntamente com notificação
dando prazo para regularização, nos casos que necessitarem. No debate sobre a
sustentabilidade financeira dos regionais recém-criados e que frequentemente
apresentam dificuldades orçamentárias, as conselheiras retomaram a proposta
discutida por ocasião da aprovação do CRESS 27ª Região, no sentido de apresentar
projeto ao Fundo de Apoio objetivando financiamento da aquisição e/ou manutenção
de módulos obrigatórios do sistema de informática constantes na Ata de Registros
de Preço que finalizamos em 2018. Posteriormente foram realizados informes sobre
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a aquisição da nova sede do CFESS, que se encontra em fase de conclusão, com
previsão de assinatura do contrato para em dezembro e mudança em janeiro ou
fevereiro de dois mil e dezenove. A situação do mobiliário será oportunamente
avaliada, a depender das condições financeiras, porém o Conselho Pleno aprovou a
compra de 30 novas cadeiras (modelo “Presidente”) para substituição das
atualmente utilizadas na sala do Pleno, devido ao seu desgaste. Considerando
também a necessidade de organizar a ocupação do espaço de modo a atender às
necessidades do CFESS, o pleno aprovou o estudo sobre a viabilidade de
contratação de um projeto arquitetônico para a nova sede. Além disso foi deliberado
solicitar isenção do ITBI. Encerrado este ponto de pauta, foram realizados informes
sobre a organização o Seminário Nacional do trabalho do/a assistente social na
assistência estudantil, que obteve um total de 600 inscritos/as. Foram definidas as
coordenações das mesas e outros encaminhamentos operacionais do evento que
acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro de dois mil e dezoito em Cuiabá-MT. Ao
final da manhã foram apresentados e deliberados os convites realizados à gestão
para participação em eventos. A conselheira Franciele Borsato representará o
CFESS no Seminário Estadual “O trabalho do/as assistentes na assistência
estudantil”, na UFMT, no dia 21 de novembro de dois mil e dezoito. A assessora
Cristina Abreu representará o CFESS na 42ª reunião da Câmara de Regulação do
Trabalho em Saúde que ocorrerá no dia 23 de novembro de dois mil e dezoito, em
Brasília. A assistente social Ruth Bittencourt será consultada sobre a possibilidade
de participar do V Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa (ENCEP),
representando o CFESS no dia 26 de novembro de dois mil e dezoito. Responder
conforme orientação padrão ao oficio 2930, que trata de pedido de pedido de
indicação de assistente social para compor Conselho da Comunidade na Comarca
de Diamantino no Mato Grosso. Encaminhar resposta ao convite formulado pelo
CRESS 12ª região (ofício 0176/2018) para a conselheira Daniela Möller com
contraproposta de data indicando a primeira semana de dezembro, conforme
disponibilidade de agenda mesma. A conselheira Daniela Neves irá representar o
CFESS no lançamento da campanha “Assistentes Sociais no combate ao racismo”
no CRESS Rio Grande do Norte, no dia 20 de novembro de dois mil e dezoito. A
comissão de Seguridade Social irá debater a proposta de sugestão de temas e de
participação no VII Congresso Internacional da ABRAMD, que será realizado nos
dias 5 a 8 de junho de dois mil e dezenove em Curitiba. Deliberado por encaminhar
ofício justificando a impossibilidade de aceitar os seguintes convites por falta de
agenda das conselheiras: “Seminário Reestruturação da Seguridade Social e
Educação”, que ocorrerá no dia 14 de dezembro de dois mil e dezoito; reunião do
FCFAS. Deste modo foram encerrados os debates na parte da manhã. No início da
tarde foram realizadas as orientações para o planejamento orçamentário de dois mil
e dezenove do CFESS. Entre as principais, citamos: a necessidade de as comissões
planejarem o cumprimento das deliberações vinculando-as a centro de custos e
suas atividades especificas, conforme modelo apresentado; de indicar as rubricas
que podem ser transferidas para o centro de custo de apoio aos CRESS; de lembrar
que em 2019 será necessário contemplar um centro de custos para a contratação de
empresas que executarão o processo eleitoral do conjunto CFESS/CRESS na
modalidade “online”. Na manhã do dia 17 de novembro de dois mil e dezoito, com
a presença dos/as assessores/as jurídicos/as, a reunião do Conselho Pleno teve
início com a apresentação da Manifestação Jurídica nº 109/2018-V, sendo
homologada a recomposição da direção do CRESS 8ª Região/DF. Na sequência foi
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apresentada e aprovada a Manifestação Jurídica nº 118/2018-V circunstanciando
informações sobre a ação promovida pelo SINDECOF/DF contra o CFESS. O
assessor jurídico Vitor Alencar comparecerá à audiência marcada para o dia 05 de
dezembro de dois mil e dezoito e, nesta mesma ocasião, representará o CRESS/DF
que também foi citado na ação e se encontra em processo de contratação de uma
assessoria jurídica. O referido regional deverá assumir o acompanhamento da ação
posteriormente. Dando continuidade foi apresentado o Parecer Jurídico nº 44/18
referente à consulta sobre procedimentos relacionados à denúncias éticas, originada
no CRESS 19ª região. Aprovado o parecer com envio de cópia ao CRESS 19ª
Região. Em seguida foi apresentado Parecer Jurídico nº 46/18 referente a pedido de
desaforamento nº 10/18, do CRESS 19ª Região. Acatado o Parecer e indicado o
CRESS 5ª Região/Bahia para receber o desaforamento. Posteriormente foi
apresentado o Parecer Jurídico 45/18, relativo a recurso administrativo, que foi
acatado. O Parecer jurídico nº 26/18 que analisa resposta fornecida pelo CRESS 20ª
Região ao CFESS, acerca do trâmite das denúncias desaforadas para aquela
jurisdição foi encaminhado para discussão da comissão de ética e direitos humanos.
Dando continuidade foi apresentado o Parecer Jurídico 09/2018-E, cujo tema foram
os aspectos jurídicos concernentes à modalidade do “estágio de pós-graduação” em
Serviço Social. Tendo sido acatado, o referido parecer deverá ser encaminhado aos
CRESS Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte
solicitando visita de fiscalização as instituições até final do mês de março de dois mil
e dezenove. Após retorno das respostas o CFESS deverá analisar os dados
recebidos a respeito. Por fim, foi apresentado o Parecer Jurídico 28/2018-E, sobre o
Recurso Administrativo CFESS 01/18, tendo sido aprovado. Como última pauta da
manhã, debateu-se o “projeto CFESS na estrada”. Inicialmente foram apresentados
informes das visitas do “Projeto CFESS na Estrada” ao CRESS 13ª Região/Paraíba
e 9ª Região/São Paulo, tendo sido designadas para monitoramento dos referidos
regionais respectivamente as conselheiras Régia Prado e Daniela Neves. Na
ocasião aprovou-se o calendário de dois mil e dezenove para realização das visitas
do “Projeto CFESS na Estrada”, bem como equipe responsável por cada atividade,
conforme segue: CRESS 12ª Região/Santa Catarina dias 28 e 29 de março, com as
conselheiras Nazarela Rego, Mariana Furtado, Magali Franz e Mauricleia Soares;
CRESS 11ª Região/Paraná dias 9 e 10 de maio, com as conselheiras Josiane
Soares, Daniela Neves, Mauricléia Soares e Daniela Möller; CRESS 27ª
Região/Roraima nos dias 29 e 30 de agosto, com as conselheiras Cheila Queiroz,
Nazarela Rego e Daniela Neves; CRESS 2ª Região/Maranhão nos dias 24 e 25 de
outubro, com as conselheiras Regia Prado, Franciele Borsato e Elaine Pelaez. As
assessorias jurídicas serão definidas posteriormente. O critério usado pela comissão
ADM-Fin para definir os Regionais a serem visitados pelo “projeto CFESS na
estrada” em dois mil e dezenove foi a observância de estados ainda não atendidos
pela iniciativa. Em seguida foram repactuados os prazos para entrega dos relatórios
de monitoramento pendentes das visitas já realizadas entre os anos de dois mil e
quinze e dois mil de dezessete. A prioridade é apresentar os relatórios das visitas
mais antigas (2015 e 2016) realizadas nos CRESS da 8ª Região/Distrito Federal; 4ª
Região/ Pernambuco; 14ª Região/Rio Grande do Norte e 18ª Região/Sergipe. Estes
relatórios serão apresentados na Reunião de Conselho Pleno de fevereiro de dois
mil e dezenove. As visitas de 2017 ao CRESS 23ªRegião/Rondônia, 26ª
Região/Acre, 24ª Região/Amapá e 15ª Região/Amazonas, terão os relatórios de
monitoramento apresentados na Reunião de Conselho Pleno de março de dois mil e
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dezenove. As visitas de 2018 ao CRESS 5ª Região/Bahia, 19ª Região/Goiás e 22ª
Região/Piauí, terão os relatórios de monitoramento apresentados na Reunião de
Conselho Pleno de abril de dois mil e dezenove. As visitas de 2018 ao CRESS 13ª
Região/Paraíba e 9ª Região/São Paulo, terão os relatórios de monitoramento
apresentados na Reunião de Conselho Pleno junho de dois mil e dezenove. Ainda
quanto ao “CFESS na Estrada”, o Conselho pleno aprovou uma comissão para
aprimoramento dos instrumentos utilizados na visita (ofício, pauta e roteiro para
relatório) composta pelas conselheiras Elaine Pelaez, Francieli Borsato e Régia
Prado. Dando continuidade, no período vespertino realizou-se debate e aprovação
da programação do 3º Seminário Nacional sobre o “trabalho do/a assistente social
no sócio jurídico”. As reformulações serão realizadas na programação conforme
indicação do Pleno e, posteriormente, discutidas em reunião da comissão
organizadora. Em seguida foi apresentada a primeira versão do calendário de
atividades do CFESS em dois mil e dezenove, com indicativo que a primeira
secretária, Tania Diniz, realize as adequações sugeridas. Ao final da tarde foi
chamado o assistente social Maurilio Matos, convidado para realizar debate sobre a
“escuta especializada, frente à demanda da categoria e a implementação da lei
13.431/2017”. Antes de passar a palavra ao debatedor, as conselheiras da COFI
informaram ao pleno as ações que a comissão vem desencadeando para acumular
conteúdos a respeito do tema, sendo uma delas a iniciativa de convidar Maurílio
Matos a elaborar Nota Técnica a respeito do assunto. Após o debate, foram
pactuados os prazos para entrega da Nota técnica e, em seguida encerrada a
reunião. No dia 18 de novembro de dois mil e dezoito, a reunião foi aberta com os
informes e encaminhamentos sobre a organização do 16º Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais. Na sequência o tema discutido foi a “organização do
lançamento da Campanha de Gestão”. A conselheira Solange Silva deu informes
sobre as articulações realizadas junto ao Movimento Negro no estado Rio de Janeiro
para convidá-los a se envolverem no lançamento, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de
novembro naquela cidade. Resultou dessas articulações que a conselheira Solange
Moreira foi eleita delegada para o Encontro Nacional de Mulheres Negras que
acontecerá de 06 a 9 de dezembro em Goiânia. Foram aprovadas providências
de passagem e diárias para a conselheira e passagem para a também delegada e
assistente social, Roseli Rocha, como forma de apoiar a delegação do Rio de
Janeiro no evento. Sobre a atividade de lançamento da campanha foram repassados
informes sobre a programação, decididos aspectos operacionais e a divisão das
conselheiras para participação no dia 20 de novembro de dois eventos simultâneos
(lavagem do busto de Zumbi de Palmares, no centro da cidade e a Marcha da
Periferia, no bairro de Madureira). Ao total o investimento nestas atividades da
Campanha irá totalizar o valor de R$ 24.374,74. Posteriormente, passou-se à pauta
de “deliberação das comissões”, que teve início com a Comissão Administrativo
Financeira. O primeiro ponto apresentado foi a necessidade de contratação de um
profissional de TI, na modalidade de prestação de serviços para dar suporte no
diálogo com Implanta acerca dos novos sistemas de informática. O valor da hora
técnica desse profissional no mercado varia entre R$ 60,00 e 150,00 reais. A
proposição foi aprovada. Também foi abordada a necessidade de contratação de um
profissional para assessoria de comunicação do CFESS, com perfil de designer
gráfico. Após os debates foi aprovado o estudo financeiro pela comissão adm-fin e
do perfil profissional necessário pela comissão de comunicação. A mesma comissão
apresentou, em seguida, informações referentes ao cronograma de capacitação pela
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Implanta dos/as trabalhadores/as do CFESS para implantação dos novos módulos:
almoxarifado, contratos e licitações e portal da transparência e diárias e passagens.
A coordenadora da comissão de Seguridade Social, informou que o CFESS
acompanha o Conselho Nacional de Assistência Social na condição de observador
e, nessa condição a comissão propõe inserção em duas comissões importantes
quais sejam: comissão orçamento e comissão de políticas. O encaminhamento foi
aprovado. Dando continuidade realizou informe sobre a eleição do Conselho
Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CONANDA), que ocorrerá no dia
30 de novembro de 2018, pela manhã. O CFESS foi habilitado, tendo sido
deliberado que a conselheira Magali Franz representará a entidade, acompanhada
da conselheira Elaine Pelaez e da assessora especial Zenite Bogea. Em seguida foi
realizado debate acerca da inserção do CFESS no Conselho Nacional de Saúde,
tendo sido deliberado por permanecer nas seguintes comissões: CONEP, COFIN,
CISMU, CISM, CIEPCSS. Quanto à 16ª Conferência Nacional de Saúde, foram
disponibilizadas algumas vagas para trabalhadores/as: a comissão sugere pleitear
duas ou três vagas na comissão de comunicação e uma vaga na comissão de
mobilização, com representação da assistente social Morena Marques. Na comissão
de infraestrutura sugere-se articular a participação da Frente Nacional Contra a
Privatização da Saúde. Foi informado ainda que na reunião de dezembro, as/os
conselheiras/os do CNS tomarão posse e será eleita/o a/o presidente e a mesa
diretora. Após debate as conselheiras do CFESS presentes aprovaram que o
CFESS pleiteie as vagas da comissão organizadora da 16ª Conferência Nacional de
Saúde e o apoio aos usuários na presidência do CNS, mas não se candidatar à
mesa diretora do CNS. Encerrado este tratou-se da participação na reunião do
FNTSUAS, que ocorrerá no dia 19 de janeiro de dois mil e dezenove, em Brasília
tendo como pauta as ações em Defesa da Seguridade Social. Aprovada a
participação das conselheiras: Daniela Castilho, Régia Prado, Lylia Rojas e
representação da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. Dando
prosseguimento, foi a vez da Comissão de Trabalho e Formação profissional, que
apresentou como pauta única a organização do CFESS para participar da segunda
reunião do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho com qualidade
em serviço social, que ocorrerá no dia 02 de dezembro de dois mil e dezoito
antecedendo o ENPESS. A Comissão de Ética e Direitos Humanos apresentou a
proposta de retomar a aprovação dos próximos temas da “Série Assistentes Sociais
no Combate ao Preconceito”. Informou que o Pleno havia deliberado pela aprovação
de seis novos temas, e, entretanto, consideradas as condições para sua
operacionalização, a comissão rediscutiu essa quantidade indicando ao pleno pela
realização de apenas três temas, que serão debatidos no pleno de dezembro. O
último ponto debatido pela comissão foi referente ao quórum para o julgamento de
recursos éticos a ser realizado no dia 12 de dezembro. A conselheira Solange
Moreira substituirá a conselheira Régia Prado no período que a conselheira Joseane
Rotatouri Couri não puder estar presente. A coordenadora da comissão de
comunicação assumiu a palavra e realizou informes referentes à agenda, cujo valor
aprovado para venda nos CRESS ficou estipulado em R$ 10,00 reais. Cada
conselheira receberá dez agendas para distribuição; os/as assessores/as receberão
cinco agendas e será mantido o envio de uma agenda para cada uma das pessoas
constantes da lista atualizada de colaboradores/as e representações do CFESS. Por
fim apresentou proposta de renovação do contrato com a Frison. Foi aprovado pelo
Conselho Pleno que comissão de comunicação ficará responsável por elaborar o
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objeto da dispensa de licitação e encaminhar à comissão adm-fin para as demais
providências. A conselheira presidente Josiane Soares Santos fez as considerações
finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do conselho
pleno.
Brasília, 18 de novembro de 2018.

Josiane Soares Santos
Presidente

Daniela Möller
2ª Secretária
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