Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no
período de 07 a 10 de junho de 2018, Gestão 2017-2020 “É de Batalhas que se vive a vida”.
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Entre os dias sete e dez de junho 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
209ª Reunião Ordinária do Conselho pleno, conforme convocação, por meio da
Comunicação Interna CFESS nº 13/2018, de 22 de maio de 2018. Participaram da
reunião as Conselheiras Josiane Soares Santos, Daniela Neves, Solange Moreira,
Nazarela Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho, Elaine Pelaez, Magali Regis Franz,
Régia Prado, Francieli Borsato, Neimy Batista, Joseane Couri, Tânia Diniz, Cheila
Queiroz e Lylia Rojas. Justificaram as ausências as conselheiras Mauricleia Soares
e Mariana Furtado. Presentes as assessoras especiais Adriane Tomazelli e Zenite
Bogea; a assessora jurídica Sylvia Terra e o assessor contábil, Vilmar Medeiros. O
primeiro ponto de pauta tratou da apresentação e discussão do Relatório da
Comissão Especial. A Comissão foi composta pelas assistentes sociais Nathanne
Andreane Rosa Costa da seccional Roraima, representando a região norte;
Fernanda Farias de Aguiar Lima do CRESS 22ª região, representando a região
nordeste; Katia Regina Neres Reis do CRESS 19ª região, representando a região
centro-oeste; Carla de Oliveira Maria do CRESS 17ª região, representando a região
sudeste e Roberta Rama de Brito do CRESS 10ª Região, representando a região sul.
A referida comissão apreciou o Relatório de gestão do CFESS no exercício de 2017
e considerou, em sua análise, que não houve incompatibilidade entre o que havia
sido previsto no planejamento e as ações realizadas, manifestando parecer
favorável à sua aprovação. Após os debates deliberou-se que o parecer da
comissão especial deve ser encaminhado à coordenação financeira do CFESS para
as providências cabíveis. Passou-se, em seguida à apresentação da pauta dos
“assuntos contábeis”. Foram discutidos os dados do balancete de abril de 2018 onde
registra-se: 1) que os repasses da cota parte de todos os CRESS ao CFESS estão
ocorrendo regularmente; 2) que as despesas com o Fundo de Educação
permanente do mês em questão somaram um total de R$ 71.738,51 reais. O
balancete foi aprovado por unanimidade, tendo sido aprovados os seguintes
encaminhamentos: retomar a discussão sobre o preenchimento do relatório de
viagem, em eventos conjuntos; retomar a discussão sobre a classificação das
despesas do Fundo de Educação Permanente objetivando identificar melhor as que
sejam relativas à participação de conselheiras do CFESS; elaborar orientação
aos/as trabalhadores/as sobre emissão de recibos de diárias e indicação do centro
de custo/evento; quando houver eventos concomitantes, o centro de custo referente
à emissão de passagens deverá ser indicado, considerando a atividade
predominante da participação das conselheiras; deverão ser emitidos recibos de
diárias separados, quando houver mais de um evento sendo realizado em período
ininterrupto. O próximo ponto de pauta foi a proposta de alterar o texto explicativo
sobre o símbolo do Serviço Social no site do CFESS. Após discussão o Conselho
Pleno deliberou por reformular a redação sobre o símbolo situando-o historicamente
e informar que o CFESS vem, desde 1990, utilizando a identidade visual da obra de
Arthur Bispo do Rosário. Finalizando as atividades da manhã, foi realizada a leitura e
aprovação das atas da 207ª e 208ª reuniões ordinárias do Conselho Pleno do
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CFESS. No período da tarde a pauta foi aberta com a avaliação das eleições do
CNAS e a atuação do CFESS no FNTSUAS. Participaram da eleição do CNAS as
conselheiras Magali Franz e Régia Prado. O CFESS, CFP e OAB se candidataram,
mas não foram eleitos na representação dos trabalhadores/as. O resultado dessa
eleição demonstra a necessidade de reforçar com os CRESS a importância da sua
participação nos FETSUAS, na perspectiva de de ampliar a presença do conjunto
CFESS-CRESS neste espaço, assim como de investir em outras estratégias de
organização dos/as trabalhadores/as da assistência social e defesa dessa política,
para além do FNTSUAS – tais como ações locais e permanentes nos estados a
partir da pauta do conjunto CFESS-CRESS. O último ponto de pauta do dia foi a
avaliação do “Seminário sobre o Trabalho de Assistentes Sociais na Política de
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas”. O evento registrou 645 inscrições no site e
contou com a participação de 313 pessoas, mesmo considerando os
desdobramentos da greve dos caminhoneiros que estava ocorrendo durante as
semanas que antecederam o seminário e paralisou boa parte das atividades que
implicavam locomoção no país. Do total de participantes, 164 eram assistentes
sociais, 85 estudantes e 64 convidados/as (palestrantes, conselheiras,
assessores/as). Além disso dados da transmissão online registram a seguinte
participação: pelo Facebook no dia 29/05 à tarde foram 78.888 visualizações; 3.265
envolvimentos; 5.120 cliques e 2.437 visualizações no YouTube. No dia 30 pela
manhã o alcance foi de 35.020, o envolvimento de 1.205 e 1.966 cliques. No dia
30/05 à tarde foram 38.466 visualizações, envolvimento 1.287, 2.075 cliques. A
avaliação das conselheiras sobre o Seminário foi que a manutenção do evento na
data proposta, mesmo frente ao contexto da greve dos caminhoneiros foi positiva e
acertada e que a expressiva participação registrada demonstra que a categoria
ansiava já algum tempo por um debate mais específico em torno da Política de
Saúde Mental, especialmente considerando-se o desmonte da Rede de Atenção
Psicosssocial e proposta polêmica do financiamento público destinado às
comunidades terapêuticas.
Registra-se também a importante presença e
participação dos usuários da política e a estratégica possibilidade de ampliar a
participação e a repercussão do evento com a sua transmissão online. Houve
informação ainda sobre as medidas administrativas tomadas em relação à
devolução das diárias de convidados/as e palestrantes que cancelaram sua
participação e que o CFESS solicitou o cancelamento das suas inscrições do
Congresso da ABRASME, reagendado para o mês de setembro, nas mesmas datas
do 47º Encontro Nacional CFESS-CRESS. A manutenção do apoio (custeio de
passagens para palestrantes) à realização do Congresso da ABRASME foi
deliberada pela maioria das conselheiras após discussão, registrando-se voto em
contrário da conselheira Josiane Soares. Ainda sobre esse ponto, foram registrados
os seguintes encaminhamentos: consultar a assessoria jurídica sobre a cobrança de
multa para a Alvo pelo cancelamento do serviço de internet; agendar uma reunião
com a ABRASME com participação das conselheiras Solange Moreira e Elaine
Pelaez e da assessora Zenite Bogea para avaliar os problemas/custos com o
cancelamento do Congresso sem aviso prévio ao CFESS; consultar a assessoria
jurídica sobre o cancelamento do contrato relativo ao estande no Congresso da
ABRASME; enviar ofício, à Fabíola Xavier, Pollyana Pazollini e Rosa Predes,
consultando se têm interesse em manter a inscrição para o Congresso da
ABRASME, mas comunicar que o valor da inscrição deverá ser ressarcido ao
CFESS; ofício de agradecimento a todos/as os/as palestrantes; solicitar cópia aos/às
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palestrantes os textos apresentados para publicação. No dia oito de junho de dois
mil e dezoito foram realizadas as reuniões das comissões. No dia nove de junho de
dois mil e dezoito a pauta foi aberta com a discussão dos assuntos jurídicos,
presentes os/as assessores/as jurídicos Vitor Alencar, Sylvia Helena Terra e Erika
Lula Medeiros e a assessora especial Adriane Tomazelli. Foi apreciado e aprovado o
Parecer Jurídico nº 17/2018-E, que tratou do recurso administrativo CFESS nº 04/18
contrapondo-se à decisão do CRESS 12ª Região, que julgou improcedente o pedido
de impugnação de multa aplicada por esse Conselho Regional. O Conselho Pleno
deliberou ainda pelo encaminhamento de ofício com a notificação da decisão, ao
CRESS 12ª Região e à recorrente, com cópia do referido Parecer. Em seguida
passou-se à leitura do Parecer Jurídico nº 16/2018-E cujo assunto é foi o Recurso
administrativo CFESS nº 03/18, contrapondo-se à decisão do CRESS 9ª Região
relativa à aplicação de multa decorrente de exercício ilegal da profissão. O parecer
foi acatado pelo Conselho Pleno, tendo sido mantida a decisão a decisão do CRESS
9ª/SP. Deliberou-se ainda por encaminhar ofício com a devida decisão e cópia do
referido Parecer ao CRESS 9ª Região e à recorrente. Posteriormente a assessora
jurídica Sylvia Terra apresentou o parecer jurídico nº 13/18 (sigiloso) cujo assunto foi
a “Notificação Extra-Judicial”, remetida ao CRESS do Rio Grande do Sul e ao
CFESS. O parecer tinha sido aprovado “ad referendum” e foi nesse momento
acatado pelo Conselho Pleno do CFESS. Os encaminhamentos já foram adotados,
conforme orientação no referido parecer jurídico. Em seguida a mesma assessora
jurídica apresentou o Parecer Jurídico nº 17/18 que trata da Minuta de Termo de
Responsabilidade, dirigida aos Conselhos Regionais de Serviço Social/CRESS e
aos/as assistentes sociais, que participarem do “Curso de Capacitação para Agentes
Multiplicadores/Projeto Ética em Movimento”. O parecer foi acatado pelo Conselho
Pleno, que deliberou por encaminhar ofício aos CRESS com cópia do Termo de
Compromisso, solicitando a indicação do/a representante que participará do curso,
com prazo de 30 dias (16 de julho de 2018). Em seguida foi apreciado o Parecer
Jurídico nº 24/18 – que apresenta Minuta de Resolução, regulamentando o artigo 29
do Código de Ética do/a Assistente Social, de forma a definir a dimensão jurídica de
“Orgão de Imprensa” para efeito da adequada execução das penalidades de
advertência pública, suspensão e cassação do exercício profissional do/a assistente
social. Acatado o Parecer Jurídico com adequações de redação sugeridas pelo
Conselho Pleno relativas à Minuta de resolução anexa. Deliberada ainda que a
Resolução deve ser publicada no DOU e encaminhada à Comissão de Comunicação
para publicação no site institucional, bem como envio de oficio aos CRESS com
cópia da Resolução para conhecimento e providências. Em seguida foi apresentado
o Parecer Jurídico nº 23/18 referente à solicitação para que o CFESS indique “01
(um) integrante para composição do conselho de comunidade” por meio do Ofício nº
091/2018-GJSPAB. O Parecer Jurídico foi acatado com as adequações apontadas
pelo Conselho Pleno e deliberou-se seu encaminhamento com ofício para o Juiz
demandante (da Comarca de São Pedro de Água Branca/MA) e ao CRESS
2ªRegião/MA. Posteriormente o assessor jurídico Vitor Alencar apresentou suas
Manifestações Jurídicas. A primeira foi a de nº 50/2018-V que contém as
informações sobre as principais discussões do “Conselhão” nas últimas quatro
reuniões (vinte e cinco de janeiro, vinte e dois de março, vinte e seis de abril, e vinte
e quatro de maio), não tendo havido a reunião de fevereiro. Nele estão destacadas
as principais questões que foram objeto de debate, em três grupos: projetos de
alteração legislativa em tramitação no Congresso Nacional (PL 3545/2012,
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apensado ao PL 2018/2011 para instituir adicional de anuidade para as profissões
regulamentadas, permitindo que os profissionais atuem em âmbito nacional; PL
5511/2016, que altera o estatuto da OAB para tornar obrigatória a participação de
advogado na solução consensual de conflito; PLS 280/2017, que estabelece
diretrizes e requisitos para a delegação do serviço público de fiscalização
administrativa a particulares no âmbito da Administração Pública Federal; PL
4819/2016, que trata do trabalho de caráter solidário ou comunitário prestado por
profissionais vinculados a conselhos de fiscalização profissional); decisões do TCU e
de Tribunais Superiores relativas à denúncia de irregularidades em relação ao
pagamento de diárias; Regime Jurídico Único; Recurso Especial – 1415517 (STJ)
referente a cobrança de anuidade sem respaldo em lei específica) e outros (boletos
de cobrança e conflito entre os Conselhos devido a regulamentação de atribuições
profissionais de outras áreas, o que tem ocasionado ações judiciais e propostas de
projetos de lei ou de decreto legislativo no parlamento federal). Acatada a
manifestação jurídica e deliberados os seguintes encaminhamentos: elaborar texto
com as informações atualizadas sobre o conteúdo da aplicação ou não do RJU
aos/às trabalhadores/as dos Conselhos de Profissões Regulamentadas e enviar
ofício aos CRESS com as informações prestadas pelo assessor jurídico. Na
sequência foi lida e aprovada com sugestões de adequação de redação a
Manifestação Jurídica nº 16/2018-V com minuta de resolução, que trata das
alterações do Regimento Interno do CRESS 19ª Região/GO. Deliberou-se ainda o
encaminhamento de ofício ao referido CRESS indicando que os parágrafos que não
tratam de matéria de Regimento Interno não serão aprovados enquanto o CRESS
não adotar as alterações recomendadas. Enviar também cópia da Resolução com as
orientações. Em seguida foi apreciada a Manifestação Jurídica nº 53/2018-V –
referente ao recurso administrativo contra decisão do CRESS 23ª Região/RO, que
foi acatada pelo Conselho Pleno com encaminhamento de ofício ao CRESS 23ª
Região e à recorrente, com cópia da Manifestação Jurídica e solicitando novamente
cópia do processo ao CRESS. Posteriormente foi apresentada a Manifestação
Jurídica nº 37/2018-V que trata da minuta de resolução para regulamentar
procedimento previsto no parágrafo segundo do artigo 29 da Resolução CFESS nº
582/2010. A minuta foi discutida e encaminhada para apreciação e sugestões por
parte da Comissão de Formação e para da COFI para, em seguida, voltar a ser
debatida pelo Pleno do CFESS. Em seguida foi realizada a discussão da
Manifestação Jurídica nº 47/2018-V relativa ao Edital de Convocação de Eleições
Extraordinárias no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS (2017-2020), tendo sido a
mesma acatada, com adequações de redação sugeridas pelo Conselho Pleno à
Minuta de Resolução anexa. Deliberou-se ainda pela instituição da Comissão
Nacional Eleitoral (CNE) para o referido pleito, a ser formada pelas assistentes
sociais Ruth Bittencourt, Joseane Couri e Franciele Borsato; pelo encaminhamento
das providências relacionadas à emissão de Portaria da CNE; sua publicação no
DOU; envio da resolução para a assessoria de comunicação publicar no site do
CFESS e encaminhamento de ofício, com cópia da Resolução a todos os CRESS,
para conhecimento e providências. A Conselheira Joseane Couri, membro da CNE,
apresentou histórico do Processo de Eleição da Seccional de Santarém/PA. O
Quórum Eleitoral de assistentes sociais aptas/os a votar era de 292, sendo o
coeficiente para o quórum de 44 votos. Ao todo foram apurados 109 votos válidos,
57 para a chapa 1 e 52 para a chapa 2. Em seguida o conselho pleno do CFESS
homologou a eleição da Seccional de Santarém/PA. Ainda nos assuntos jurídicos, a
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assessora Érika Lula Medeiros, trouxe os informes referentes às ações judiciais e
audiências sobre a responsabilidade de seu acompanhamento no âmbito das
comissões de Formação e da COFI: duas ações de obrigação de fazer com danos
morais de Pau dos Ferros, RN; ação civil pública do Distrito Federal; ação de
obrigação de fazer com danos morais e materiais de Altamira/ PA; ação de
obrigação de fazer com danos morais de Campinas; inquérito civil público de
Cuiabá, Santa Maria e Pará e procedimento promocional do Distrito Federal. O
ponto de pauta seguinte tratou de providências relacionadas ao “2º Seminário
Nacional sobre o trabalho do/a assistente social na política de assistência social”.
Primeiramente foi apresentada a situação das inscrições realizadas na 1ª e na 2ª
etapas, que contabilizaram um total de 1.851 inscritos, contando com as vagas de 7
CRESS que não haviam encaminhado inscrição de conselheiros/as. Foram
repassadas as tarefas das conselheiras durante o evento e, ao final dos debates
registraram-se os seguintes encaminhamentos: redação de um texto/carta em
conjunto com o CRESS 3ª região/CE contendo análise e posicionamento em defesa
da Política de Assistência Social a ser distribuído no evento; aprovação de
inscrições extras solicitados pelos CRESS da 9ª e da 11ª região. Em seguida o
ponto de pauta tratado foi sobre os “Encontros Descentralizados”, tendo sido
realizados debates sobre os seguintes temas: a dinâmica dos encontros; a
distribuição das conselheiras dos CFESS responsáveis pela exposição dos
conteúdos referentes ao monitoramento e aos informes do GT de atualização das
Bandeira de Lutas; a sistematização do material encaminhado pelos CRESS para
monitoramento das ações; os dados a serem sistematizados pelo CFESS. A partir
dos debates foram deliberadas as seguintes ações: elaboração do material de apoio
a participação das Conselheiras nos encontros descentralizados; envio do relatório
dos dados sistematizados para cada CRESS; envio de ofício aos CRESS reforçando
a dinâmica da metodologia e prazo para preenchimento da planilha de
monitoramento; envio de ofício ao CRESS sede para condução do descentralizado;
elaborar apresentação do CFESS sobre a metodologia de monitoramento nos
descentralizados; as comissões temáticas do CFESS indicarão as ações e
dificuldades de cada deliberação de seu eixo para serem incluídas no Formulário
Google Forms. No dia seguinte, dez de junho de dois mil e dezoito, o pleno foi
retomado tendo como primeiro ponto de pauta os “informes e debates referentes à
primeira reunião da Comissão Organizadora do Encontro Nacional”. Sobre a
estrutura, informou-se os motivos da escolha do Hotel Continental para sediar o
evento, em função deste apresentar a melhor proposta orçamentária entre os hotéis
visitados e contemplar os requisitos para receber o evento, inclusive o espaço
infantil. Com relação ao espaço infantil houve definição da faixa etária a ser atendida
(3 a 8 anos), bem como o funcionamento apenas nos períodos concomitantes ao
evento, com teto máximo para as vinte e duas horas. A responsabilidade pelas
refeições não serão do evento, com exceção do lanche. Além dos pontos citados,
sobre o espaço infantil foi deliberado ainda: a elaboração de termo de
responsabilidade a ser firmado com os pais/responsáveis pelas crianças; o
encaminhamento de ofício aos CRESS para informar o número de crianças
participantes até seis de agosto de dois mil e dezoito. Quanto à programação, foram
realizados ajustes após realização de contato com o CRESS sede para dialogar a
respeito. Os mesmos dizem respeito à composição e conteúdo da mesa sobre
planejamento que será formada pela ex-conselheira Sandra Teixeira e pela
conselheira Franciele Piva Borsato. Quanto à confraternização, deliberou-se por não
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realizá-la. O próximo ponto de pauta tratado foi a “Plenária Ampliada do voto online
e data da posse”, tendo o Conselho Pleno decidido que seria composta por dois
delegados de cada CRESS e do CFESS, com possibilidade participação de até
cinco observadores (de direção) de cada entidade e a presença de assessorias. O
ofício contendo a convocatória, com informações sobre a dinâmica da plenária e a
sistematização do material para discussão será remetido aos CRESS até quinze de
julho de dois mil e dezoito. Na sequência foram tratados os convites encaminhados
ao CFESS: I Encontro das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos
Federais da área da Saúde. O CFESS será representado neste evento pela
conselheira Neimy Batista; solicitação de material para evento no Hospital de São
Paulo. A demanda foi encaminhada ao CRESS da 9ª região; Audiência pública da
Comissão de Direitos Humanos sobre o tema “A seguridade social nos trinta anos da
Constituição Federal”. Deliberou-se que o CFESS participará por intermédio da
conselheira Elaine Pelaez. 41ª reunião do Fórum Permanente do Mercosul para o
Trabalho em Saúde, que contará com a representação de Neimy Batista e Joseane
Couri. Posteriormente passou-se à apresentação das comissões temáticas, iniciando
pela comissão adm-fim que realizou informes sobre a licitação dos sistemas de
informação. Aprovada ainda a retomada do recadastramento profissional e a
pesquisa do perfil para a primeira quinzena de julho. Em seguida foi reconfigurada a
composição dos grupos do CFESS na Estrada conforme o exposto: Paraíba com as
conselheiras Elaine Pelaez, Régia Prado e Cheila Queiroz; São Paulo as
conselheiras Daniela Neves, Nazarela Rego e Franciele Borsato e Piauí as
conselheiras Elaine Pelaez, Régia Prado e Nazarela Rego. Passou-se então à
discussão da situação do CRESS Pernambuco, a partir da qual a comissão adm-fin
propõe a abertura de inquérito administrativo. A comissão apurou a ausência de
apresentação de balancetes atualizados no segundo semestre de 2017, o que
representa infração ao termo de compromisso assinado pelo CRESS para
empréstimo neste mesmo ano. Em março de 2018 o CRESS foi notificado pelo
CFESS, mas que não houve resposta até o momento. A isso se soma apuração de
dívidas trabalhistas no balanço do regional e sua situação de permanente
desequilíbrio financeiro/orçamentário há pelo menos 3 gestões. Após o debate
desses dados, o conselho pleno do CFESS aprovou a abertura de inquérito
administrativo 01/2018 a ser conduzido pela comissão composta pelas seguintes
conselheiras: Josiane Soares, Cheila Queiroz e Daniela Neves, tendo como
suplente, Nazarela Rego. Também participarão do Inquérito o assessor jurídico Vitor
Alencar e o assessor contábil Vilmar Medeiros. Ainda tratando de deliberações da
comissão Adm-fin, foi aprovada a proposta de condução pensada pela comissão
para executar a deliberação sobre a construção de uma “normativa sobre
acessibilidade para o Conjunto CFESS-CRESS”. A proposta prevê que se realizem
as seguintes ações: levantamento junto aos CRESS e também junto a outros
conselhos de profissão sobre as ações de acessibilidade existentes; a articulação de
espaço de diálogo com os sujeitos políticos organizados no debate sobre as
demandas de pessoas com deficiência a fim de conhecer melhor as demandas
existentes além das normativas que já regulam esses direitos; o convite ao
assistente social Estênio Ericson Botelho (CE) para assessoria no mapeamento dos
sujeitos políticos organizados a serem contatados e na elaboração da normativa a
ser submetida a debate no interior do conjunto CFESS-CRESS; a articulação com o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo para assessorar sobre os aspectos técnicos
da acessibilidade. Por fim, ressaltou-se a interface do cumprimento dessa
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deliberação em relação a algumas deliberações existentes em outras comissões,
como a comissão de comunicação do CFESS. Em continuidade, passou-se a
palavra à coordenadora da COFI para apresentação de suas deliberações. O pleno
aprovou a elaboração de uma publicação digital, compilando todas as Resoluções
do CFESS que tratam do trabalho profissional, organizada por tema, utilizando
imagens e comentários. A comissão responsável será Neimy Batista, Tania Diniz e
Erika Lula Medeiros. A previsão do lançamento é para o Seminário da COFI, em
2019. Em seguida foi realizado debate acerca da solicitação do MDS para que o
CFESS firme um Termo de Cooperação com este Ministério/ Coordenação Geral de
Medidas Socioeducativas e Programas Intersetoriais do Departamento de Proteção
Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social. Tal cooperação teria por
objetivo o aprimoramento e qualificação da atuação de assistentes sociais no SUAS,
especialmente no que diz respeito à construção de instrumentos técnicos para
atendimento das medidas em meio aberto com foco no Plano Individual de
Atendimento (PIA). Após análise pela COFI o pleno do CFESS decidiu acompanhar
a posição da comissão no sentido de não pactuar a cooperação técnica,
compreendendo se tratar de atribuições da gestão da política da assistência social e
de informar esse posicionamento ao MDS. Ainda entre as deliberações da COFI,
foram socializados os informes sobre o Movimento de Proteção Integral de Crianças
e Adolescentes. O CFESS vem acompanhando o movimento desde novembro de
2017, o qual teve como principal motivação se contrapor ao PLS 394/2017, que
dispõe sobre a instituição do Estatuto da Adoção. Após avaliação pela COFI definiuse que a nossa participação daqui em diante ocorrerá de acordo com as pautas,
frente às diversas atividades nas quais as conselheiras estão envolvidas. Além disso
o pleno do CFESS acatou os demais encaminhamentos sugeridos pela comissão,
quais sejam: articular Audiências Públicas nos estados do Amapá e do Rio Grande
do Sul por serem estados de origem dos senadores Randolfe, autor do projeto e
Paulo Paim, o relator; a elaborar uma nota técnica para orientar as/os assistentes
sociais quanto às implicações nos processos de adoção, o que demanda identificar
um/a profissional que tenha afinidade com a temática para solicitar a elaboração,
além de tratar o tema nos Encontros Descentralizados. Também foi discutida a atual
conjuntura e alterações propostas ao trabalho de assistentes sociais do INSS,
principalmente relacionadas à diminuição do tempo de avaliação social (de 1 hora
para 30 minutos); limitação para realizar atividades externas; pressão de gestores
pra que assistentes sociais passem a habilitar benefícios. Este último ponto está
sendo respaldado em Parecer da Procuradoria do INSS de Juiz de Fora/ MG, que
entende que a habilitação de benefícios poderia ser realizada por assistentes
sociais, desde que haja disponibilidade de tempo e que não haja prejuízos às
atribuições específicas, pois o cargo de Analista permitiria tal acúmulo. A assessora
jurídica Erika Medeiros analisará o documento da procuradoria. Além dessa questão
mais recente, permanecem em vigor outras normativas que impactam nas
atividades, retirando autonomia das/os profissionais. Foram deliberadas uma série
de encaminhamentos para incidir sobre a questão: agendar reunião com a Divisão
de Serviço Social e, posteriormente, com o presidente do INSS (datas a serem
propostas: 21, 22, 28 ou 29/06/18) com participação das conselheiras Mariana e
Solange; remeter ofício aos CRESS, informando sobre o posicionamento do CFESS
e as ações realizadas junto ao INSS; enviar o Dossiê: Restrição e violação de
direitos nos benefícios previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS,
já encaminhado ao procurador Walter Claudius Rothenburg (da PFDC/SP) para a
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procuradora Débora Duprat, solicitando reunião para dialogar sobre as informações
constantes no documento encaminhado. Encerrando os debates da COFI passou-se
ao último ponto de pauta, analisando o convite para audiência no dia treze de junho
de dois mil e dezoito às treze horas na Câmara de Deputados para discutir o modelo
de avaliação para pessoa com deficiência. Decidiu-se que participarão da referida
audiência representando o CFESS a conselheira Josiane Soares, a assessora
especial Cristina Abreu e a assessora jurídica Erika Lula Medeiros. As despesas
sairão do centro de custo Defesa do exercício profissional. Dando prosseguimento
foi aberta a palavra para a coordenadora da Comissão de Formação que deu
informe sobre a participação do CFESS na audiência pública referente ao PL
5414/2016 que trata sobre limitação de cursos EaD na área de saúde. O relator,
deputado Mandeta, se colocou à disposição dos Conselhos para apresentação de
informações e de contribuições para elaboração do seu Parecer. Como deliberação
o Conselho Pleno decidiu por enviar ao relator os dados que dispomos sobre os
impactos do ensino a distância no Serviço Social. A comissão sugere ainda que o
convite para participação no CONAD/Andes (vinte e oito de junho de dois mil e
dezoito, em Fortaleza) seja assumido pela conselheira Lylia Rojas. Em seguida foi
aberta a palavra para a coordenadora da comissão de relações internacionais, que
apresentou o vídeo de apoio do CFESS à candidatura de Silvana Martinez, da
Argentina, à presidência da FITS. O vídeo foi gravado por Tania Diniz, com apoio da
assessoria de comunicação do CFESS e sua divulgação foi aprovada pelo Conselho
Pleno. Na continuidade passou-se a palavra para a coordenadora da Comissão de
Seguridade Social. Inicialmente a mesma informou sobre a reunião com as
representações do CFESS nos espaços de controle social, que em seguida gerou os
seguintes encaminhamentos: realizar reunião nos dias vinte e vinte e um de
setembro no Rio de Janeiro para discutir o tema das “residências multiprofissionais”
com a ABEPSS e as representantes do CFESS nas Câmaras Técnicas, além das
conselheiras Elaine Pelaez, Solange Moreira e Daniela Neves. O CFESS deverá
providenciar contato com a ABEPSS e encaminhar providências de viagem. Os
custos devem ser debitados da comissão de formação - Centro de Custo: 20.03.11 PROJETO - Defesa do Trabalho e Formação Profissional. Houve ainda decisão para
substituição da representação do CFESS no FENTAS e no CNS, que deixará de ser
realizada por Analice Dantas, sendo assumida pela conselheira do CFESS Elaine
Pelaez. Além disso, Morena Marques será convidada para participação no FENTAS.
A próxima reunião das representações foi marcada para dia dezessete de outubro
de dois mil e dezoito. Por fim, foi tratada a necessidade de substituir a representação
do CFESS na CISM/CNS, sendo temporariamente designada a conselheira Régia
Prado para acompanhar a comissão. Terminada a pauta da Comissão de
Seguridade, iniciaram-se as discussões sobre a Comissão de Comunicação, com a
apresentação da proposta de programação para o “5º Seminário Nacional de
Comunicação do conjunto CFESS-CRES”. O mesmo ocorrerá em seis de setembro
de dois mil e dezoito em Porto Alegre. A programação foi aprovada pelo Conselho
Pleno. O próximo ponto de pauta foi a aprovação do layout de dois cartazes: o
primeiro, do cartaz alusivo ao Seminário do trabalho dos/as assistentes sociais na
Assistência Social, que não será impresso e o segundo do cartaz comemorativo dos
25 anos do Código de Ética Profissional, este impresso. Em seguida, foi aberta
discussão para aprovação do tema do dia do/a assistente social 2019 a ser
defendida nos Encontros descentralizados. A proposta é que o mesmo apresentasse
relação com a Campanha da Gestão, enfatizando os cortes orçamentários nas
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políticas sociais. Ao final, foi deliberado o seguinte tema: “Corte no orçamento tem
classe e cor: assistentes sociais no combate ao racismo”. Após a rodada dos
encontros descentralizados, o mesmo será submetido à aprovação no 47º Encontro
Nacional do conjunto CFESS-CRESS. Posteriormente, a assessoria de
comunicação foi chamada a apresentar, conjuntamente com a comissão da
campanha de gestão as primeiras peças de identidade visual da campanha
“assistentes sociais no combate ao racismo”: o selo e os primeiros cartazes. A
proposta foi aprovada por aclamação e o pré-lançamento da campanha e dessas
primeiras peças ocorrerá por ocasião do 2º Seminário Nacional sobre o Trabalho
do/a Assistente Social na Política de Assistência Social (Fortaleza, dias 01 e
02/08/2018). O pleno aprovou que para o seminário e este pré-lançamento, serão
impressos cartazes da campanha para compor o material que será distribuído na
bolsa do evento e também será produzido e apresentado um vídeo sobre a
campanha. Por fim, a Comissão de Ética e Direitos Humanos apresentou ao
Conselho Pleno a proposta de programação do “1º Seminário de Capacitação das
Comissões Permanentes de Ética”, com data prevista para se realizar nos dias vinte
e quatro e vinte e cinco de agosto de dois mil e dezoito, em Brasília. O seminário
contará com uma mesa de debates composta pela assessora jurídica do CFESS
Sylvia Terra e pela coordenadora da CEDH, Daniela Möller, além de três oficinas
concomitantes para debate das fases do processamento das denúncias éticas (préprocessual, processual e de julgamento). As oficinas serão conduzidas por duplas
de conselheiras acompanhadas de assessores jurídicos, motivo pelo qual se
demonstrou a necessidade de participação dos/as três assessores/as jurídicos/as do
CFESS. A programação foi aprovada pelo pleno do CFESS, além de ter sido
aprovada também a participação das seguintes conselheiras: Tania Diniz, Cheila
Queiroz, Elaine Pelaez e Joseane Couri, além das conselheiras da CEDH. A
comissão ainda propôs ao pleno a realização de uma reunião extraordinária no dia
quatorze de julho de dois mil e dezoito, em São Paulo objetivando finalizar a
sistematização dos dados levantados pela CEDH para organização do referido
seminário, o que foi aprovado. Também em decorrência da organização do I
Seminário Nacional de Capacitação das CPEs, deliberou-se pelo cancelamento do
julgamento do dia quinze de agosto, que foi transferindo para dezessete de outubro,
cuja relatoria está sob a responsabilidade da conselheira Magali Franz. Em seguida
foi realizada atualização da distribuição dos recursos éticos. A próxima data para os
julgamentos será o dia dezessete de outubro. Às 10 h haverá julgamento do recurso
11/2017, da 7ª região, sob relatoria da conselheira Magali Franz; às 14h o
julgamento do recurso 07/2018, da 11ª região, sob relatoria da conselheira Tania
Diniz e às 17h o julgamento do recurso 08/18 da 9ª região, sob relatoria da
conselheira Nazarela Rego. O quórum para a data será compreendido pelas
conselheiras: Magali Franz, Tania Diniz, Josiane Soares, Joseane Couri, Daniela
Castilho e Elaine Pelaez. No dia quatorze de novembro de dois mil e dezoito às 10h
será julgado o recurso 11/18 da 9ª região, sob relatoria da conselheira Mariana
Furtado; às 14h o recurso 10/18 da 6ª região sob a relatoria da conselheira Elaine
Pelaez e às 17h o recurso 09/18 da 9ª região sob a relatoria da conselheira Solange
Moreira. O quórum para o julgamento ficou estabelecido com a seguinte
composição: Solange Moreira, Elaine Pelaez, Daniela Castilho, Régia Prado,
Josiane Soares, Mariana Furtado e Joseane Couri. Por fim, foi definido o dia
dezenove de novembro de dois mil e dezoito para o julgamento de mais três
recursos éticos: às 10h o recurso 12/18 da 7ª região, sob relatoria da conselheira
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Daniela Möller; às 14h o recurso 13/18 da 9ª região sob a relatoria da conselheira
Joseane Couri e às 17h horário disponível ainda sem recurso interposto ao CFESS.
O quórum começou a ser organizado, mas não ficou completo, tendo sido indicadas
para participar do julgamento as conselheiras Daniela Möller, Joseane Couri,
Daniela Castilho, Josiane Soares e Lylia Rojas. A conselheira Daniela Neves indicou
ainda disponibilidade para participar de julgamento no mês de dezembro. Em
seguida foi apresentada proposta de data para monitoramento dos desaforamentos.
A CEDH propõe que a conselheira Solange Moreira e a assessora jurídica Sylvia
Terra se reunam no CFESS para esta finalidade no dia seis de julho de dois mil e
dezoito, o que foi aprovado pelo Conselho Pleno. A última pauta foram os informes.
Primeiramente foram tratadas informações sobre a “reunião da comissão
organizadora do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS)”, realizada no
mês de maio/2018. As representantes do CFESS na referida comissão confirmaram
a data do evento (13 a 17 de novembro de 2019) e a reserva do Ginásio Nilson
Nelson, bem expuseram em linhas gerais a proposta preliminar de programação que
inclui quatro mesas centrais a serem realizadas no ginásio e 09 plenárias
simultâneas utilizando o Centro de Convenções no dia 15 de novembro. O tema do
CBAS acordado com as demais entidades da comissão organizadora será os “40
anos do Congresso da Virada”. Também no ponto dos “informes” foram partilhados
relatos e avaliações das conselheiras presentes das suas participações
representando o CFESS nas atividades do mês de maio/2018 nos estados. A
Conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não havendo mais o que
tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 10 de junho de 2018.
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Josiane Soares Santos
Presidente

Daniela Möller
2ª Secretária
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