Ata da 239ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida por meio de
videoconferência, nos dias 15 a 18 de abril de 2021, Gestão 2020-2023 –
Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social.
1

Nos dias quinze a dezoito de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se, por meio de

2

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

3

próprio, para participarem da 239ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, conforme

4

convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS Nº 10/21, de 29 de março de 2021.

5

Estiveram presentes em todos os dias e horários à reunião as(o) seguintes conselheiras(o): Maria

6

Elizabeth Santana Borges (Conselheira Presidente); Maria Rocha (Conselheira Vice-

7

presidente); Francielli Borsato (Conselheira 2ª Tesoureira); Lylia Rojas (Membra do Conselho

8

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

9

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

10

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

11

(Conselheiro 4º Suplente); Emilly Tenório (Conselheira 6ª Suplente); Ruth Bittencourt

12

(Conselheira 7ª Suplente); e Eunice Damasceno (Conselheira 8ª Suplente). Das ausencias

13

previamente justificadas, registra-se que não participaram do Pleno as conselheiras Daniela

14

Möller (Conselheira 2ª Secretária) e Dilma Franclin (Conselheira 5ª Suplente) devido à situação

15

de saúde própria e a conselheira Kelly Melatti (Conselheira 1ª Tesoureira) por saúde de familiar.

16

Também foi justificada a ausência da conselheira Kênia Figueiredo (Conselheira 9ª Suplente)

17

por motivo de trabalho em 16/04 sem prejuízo de sua participação nos demais dias. Cumpre

18

informar que, a conselheira Dácia Cristina Teles Costa (Conselheira 1ª Secretária) se retirou do

19

Pleno na tarde do sábado (17/04) devido a uma indisposição de saúde sem prejuízo de sua

20

participação nos demais momentos. Também participaram do encontro de modo alternado,

21

conforme as pautas: assessorias especiais Adriane Tomazelli, Cristina Abreu e Zenite Bogea;

22

assessorias jurídicas Érika Medeiros, Sylvia Terra e Vitor Alencar; assessoria de comunicação:

23

Rafael Werkema e Diogo Adjuto; e a trabalhadora Sandra Sempé. No dia quinze de abril, a

24

partir das dezenove horas (19h), os trabalhos foram abertos pela Presidenta Beth Borges que

25

coordenou a reunião e, após cumprimentar todas as pessoas presentes, submeteu a pauta para

26

apreciação Colegiado que a aprovou da seguinte forma: 15/04 (quinta-feira) – 19h às 21h:

27

Leitura e aprovação da pauta; e 2. avaliação e priorização das pautas politicas e atuaçaõ da gestão

28

por meio das Comissões; 16/04 (sexta-feira) – 14 às 19h: Debate sobre Assistência Social,

29

articulações políticas e espaços de representação (14h às 17h) ; COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO (17

30

às 19h): 1 - Informes: Repasse reunião da Agenda 2022 e Retorno Comissões Instrumental Planejamento
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31

comunicação; 2 - Dia da/o Assistente Social: Repasse reunião com os CRESS, aprovação de roteiro da

32

live, decisão quanto à coordenadora da live, coordenação da mesa, definição segundo/a palestrante,

33

aprovação da arte; 3 - Pesquisa Comunicação (contratação pesquisadora);4 - Campanha do triênio:

34

Definição dos nomes das conselheiras CFESS para composição do GT; 17/04 (sábado) – 9 às 18h

35

(Manhã): COMISSÃO DE ETICA E DIREITOS HUMANOS (09 às 11h30): 1. Parecer

36

Jurídico 07/2021 - Instrução Processual remota; 2. Parecer 11/2021 - Sobre supensão por débito;

37

3. Situação vivenciada no ultimo julgamento de recurso ético (CRESS MS); 4. Informe sobre

38

desaforamentos; 5. Informe sobre desagravo público; 6.Agendamento de julgamento de três

39

recursos éticos; COMISSÃO DE FORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (11h30

40

às 12h30): Formação: 1. Fórum Nacional de Formação e Trabalho com qualidade em Serviço

41

Social; 2. Participação no ciclo de debates: Serviço Social e as Residências em Saúde no Fórum

42

regional Centro Oeste, no dia 17.03.2021; 3. Participação de reunião na DECIT/SECITEC/MS

43

sobre Residência em Saúde com ênfase em Genética e Genômica dia 09.04.2021; 4. Plano

44

nacional de fortalecimento das Residências; 5. Participação na abertura do Coness –

45

27.03.2021;6. Participação na 2ª Reunião da Coordenação Nacional de Entidades em defesa da

46

Educação Pública e gratuita (Conedep) dia 23.03.2021; 7. Acordo Cooperação Técnica com o

47

MPT – leitura e aprovação de parecer; Relações internacionais: Próxima reunião da comissão

48

ampliada - 21.04.2021; Tarde - 13h30 às 19h: CONSELHO FISCAL (13h30 às 14h30):

49

relatório de gestão; COMISSÃO DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (14h30 às 16h): 1.

50

Apresentação de Manifestação Jurídica com a minuta de reedição da Resolução sobre a prorrogação do

51

prazo e aplicação de juros e multas da anuidade; 2. Informes: i. Expedição dos DIP’s; ii. Reunião Adm-

52

Fin e Conselho Fiscal; iii Reuniões realizadas pela C.Adm-Fin com os Cress: DF (15/3), PA (23/3) e

53

AP (29/3); COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (16h às 19h): 1. Atuação política do

54

CFESS na defesa da política de assistência social e do SUAS: inserção nos fóruns/frentes e

55

estratégias de mobilização na conjuntura de crise sanitária e do capital (ponto em continuidade

56

a discussão iniciada no Pleno de Março/2021 e que necessita de maior tempo); 1. XII

57

Conferência nacional de assistência social - proposta de diálogos temáticos mobilizadores ao

58

vivo, informes e mobilização dos CRESS; 2. Lei da Educação: informes e próximos passos da

59

luta; 3. Defesa dos direitos de crianças e adolescentes: inserção no FNDCA, eleições do

60

CONANDA e novas demandas; 4. Defesa do SUS: debates sobre vacinação, Maio de lutas de

61

trabalhadores, Abril da saúde e espaços de luta; 5. Defesa da reforma psiquiátrica e saúde

62

mental: dia de luta antimanicomial; V Conferencia de Saúde Mental e Ações da Frente

63

Parlamentar Mista; 6. Organização da Comissão de Seguridade Social: balanço, tarefas e

2

64

representações; 7. INSS, defesa da política de previdência e do Serviço Social (será discutido

65

junto com a Cofi); 18/04 (domingo) – 10 às 13h: COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E

66

FISCALIZAÇÃO (10h às 11h30) – não apresentado ao Colegiado; DIRETORIA EXECUTIVA

67

(11h30 às 13h): Tesouraria: a. relatório de gestão; b. relatório trimestral; c. processos e

68

licitações em andamento; d. política de estágio no Cfess e abertura de campo pela

69

Comunicação; e. modelo de transição para tabela de progressão; Secretaria: a. leitura e

70

aprovação da ata março; b. convites; e c. Comissão de Sindicância BA); Presidência:

71

Orientações sobre etapas deliberativas do Conjunto e composição de GT para processo de

72

formação das plenárias; O QUE OCORRER.

73

AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS PAUTAS POLÍTICAS E ATUAÇÃO DA GESTÃO

74

POR MEIO DAS COMISSÕES. Para isso, a Presidenta fez um balanço inicial do fato da gestão

75

acontecer em meio a pandemia e se dar somente por meios virtuais. Foi realizado um balanço

76

sobre as aproximações com os Regionais e também com outros sujeitos políticos. Sendo

77

ratificado o compromisso assumido na gestão da defesa da profissão, mesmo diante de um

78

contexto tão reacionário, e da defesa de direitos, políticas publicas, a articulação entre formação

79

e trabalho. Também se refletiu quanto a necessidade de se recuperar as estratégias da campanha

80

da gestão, tais como: i. enfrentamento da pandemia; ii. dialogar com assistentes sociais pela

81

defesa da profissão; iii. da necessidade de priorizar ações diante da conjuntura; iv. direito a

82

identificação profissional e registro. O Balanço das limitações é importante, mas cumpre

83

analisar a conjuntura e como o contexto nos afeta, mediante uma crise sanitária que se associa

84

aos demais ataques, que não são novos, mas cujo contexto agrava as nossas lutas e desafios,

85

uma vez que aprofundou as perdas da classe trabalhadora com ascenso do conservadorismo

86

que, evidentemente, também repercute na categoria, inclusive em termos de saúde e saúde

87

mental. os debates se concentraram em torno dos seguintes assuntos: i. A divisão por comissões

88

é um método de organização de trabalho como forma de atuação em nome do coletivo; ii.

89

Centralidade do exercício profissional e impactos da pandemia que demanda novas mediações;

90

iii. os espaços em militância institucional e de garantia de direitos que podem ser considerados

91

burocráticos, mas que são direitos da categoria e devem ser afiançados; iv. necessidade de

92

ampliar as nossas representações, sendo preciso desenhar estratégias de escuta dos nossos pares,

93

ampliar quadros e adensar a representação com pessoas da base que possam assumir essa função

94

que também possibilita a tarefa de formação política que o Conjunto propicia; v. possibilidades

95

de realizar mais encontros virtuais para refletir junto com os Regionais sobre a quantidade de

96

deliberações que possível se fazer juntos; vi. 2021 é ano de monitoramento, logo, é preciso

Com isso, foi iniciado o debate sobre
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97

refletir isso com os Regionais as prioridades de ações e como podemos aprimorar o

98

acompanhamento dessas realizações. Encaminhamentos: a) necessidade de estabelecer eixos

99

e eleger ações intercomissões (a serem identificadas por cada uma das Comissões); b) realizar

100

mais ações em defesa do exercício profissional, defesa das políticas e defesa da entidade; c)

101

ampliar as representações com mais profissionais de base; d) avaliar com o Conjunto dos Cress

102

novas estratégias de monitoramento; e) necessidade de promover reflexões por meio de debates

103

com convidadas/os externos, assim, cabe definir próximos tema para se aprofundar; f)

104

realização de reunião com as coordenadoras para fazer um balanço das ações empreendidas até

105

o momento e definição de estratégias de fortalecimento das comissões e ações vinculadas que

106

se referem tanto a comissões e instancias do Cfess, quanto a relação entidade e demandas;

107

direção e base; g) inclusão de analise de conjuntura em todos os plenos; h) necessidade de

108

disciplinar os canais de comunicação entre a membras/o da Diretoria. A sessão foi finalizada

109

aas vinte e uma horas e quarenta minutos (21h40). No dia seguinte, dezesseis de abril, a sessão

110

foi iniciada às quatorze horas (14h) sob a coordenação da conselheira Emilly que discorreu que

111

o ponto seria dedicado ao debate sobre a “Assistência Social, articulações políticas e espaços

112

de representação”. Foi realizada uma apresentação sobre a “Incidência na política de

113

Assistência Social Comissão de Seguridade Social”, pelo/a conselheiro Agnaldo e conselheira

114

Priscila que fizeram uma contextualização do tema, informando que a Comissão de Seguridade

115

Social do Cfess, juntamente e através das atuais representações nos espaços de incidência

116

política e de luta em defesa da Política de Assistência Social, trouxe o debate ao tendo como

117

fio condutor da reflexão: 1) Reflexões sobre o histórico da Política de AS e sua relação com a

118

profissão; 2) Atualidade da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e Sistema Único

119

de Assistência Social (SUAS); 3) Permanentes disputas e o contexto da pandemia; 4) Devolutiva

120

sobre a reunião com os Cress em 25/03/21; 5) Trazer os espaços em que efetivamente o Cfess

121

está (Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS - FNTSUAS, Conselho Nacional de

122

Assistência Social - CNAS (como ouvinte) e Renda Básica que Queremos), além de espaços de

123

articulação como o grupo no aplicativo whatsapp do Coletivo "SUAS na resistência" e

124

Executiva da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social - CNDAS; 6) Espaços

125

de articulação em que efetivamente o Cfess compõe; 7) foram trazidas reflexões sobre o

126

histórico da Política de Assistência Social. Sobre o contexto da pandemia foi trazido uma visão

127

do acirramento de disputas “pré-existentes” como: concepções quanto aos serviços da

128

assistência social serem “essenciais; desfinanciamento da política; retomada de “velhas

129

práticas” como a realização do plantão social; subalternidade da política em face de outros

4

130

sujeitos políticos como na relação com sistema de justiça e a disputa de ideias sobre o que

131

seriam as ofertas socioassistenciais. Também foi informado os assuntos pautados na reunião do

132

Conjunto Cfess/ Cress, realizada em 25 de março de 2021: Controle Social na Pandemia;

133

Vacina já para todas/os; 12ª Conferência Nacional de Assistência Social; Frentes e Fóruns de

134

Trabalhadoras/es do SUAS; e Campanha Renda Básica. Destacam-se as reflexões sobre: a) os

135

limites colocados no contexto da pandemia para o efetivo exercício do controle social; b) a

136

necessidade de lutar por vacina para toda a população e somente no SUS, incluindo a luta por

137

trabalhadoras do SUAS, trabalhadoras da limpeza, para rodoviárias/os, para usuárias/os do

138

SUAS e toda a classe trabalhadora; c) atentamos aos prazos e as estratégias necessárias no

139

processo conferencial; d) refletimos a necessidade de mobilização na conjuntura de retrocessos

140

do SUAS e estratégias de ações conjuntas na defesa do SUAS, da Assistência Social e da

141

seguridade Social Pública; e) salientamos a importância de engajamento nas lutas no âmbito

142

nacional e local, visto que muitos municípios e estados já tem debatido propostas de renda,

143

como propostas de auxílio emergencial municipais, face a inércia do governo federal e

144

aprofundamento da pobreza no cenário de pandemia. Por fim, foi sinalizada a estratégia de

145

maior articulação no Conjunto Cfess/Cress: i) criação de um grupo via aplicativo de mensagens

146

instantâneas “whatsapp” com o objetivo de oportunizar trocas sobre estratégias de incidência

147

na política de Assistência Social e maior unidade nas ações desenvolvidas. Dado à proximidade

148

do processo conferencial, pretende-se priorizar a discussão de ações voltadas a mobilização e

149

viabilização da participação social no processo das conferências, considerando também o

150

contexto de agravamento da pandemia de covid-19, que tende a exigir a realização de algumas

151

etapas (senão todas), em formatos virtuais. Sobretudo, pretende-se criar um espaço permanente

152

de diálogo no conjunto Cfess-Cress, especialmente em torno da inserção do conjunto no

153

controle social (CNAS, CEAS e CMAS), o fortalecimento, articulação e mobilização de fóruns

154

e frentes de lutas em defesa da Assistência Social e da seguridade social e a nossa organização

155

em torno da defesa de uma renda básica de cidadania (que está para além de propostas focais

156

como o auxílio emergencial). A conselheira Elaine retomou a importância sobre o papel que o

157

Cfess tem cumprido nos espaços de representação, apesar de todas as suas peculiaridades e

158

contradições. O Cfess tem cumprido um papel importante de posicionamentos, de proposições

159

e de participação nas ações que têm sido realizadas. Tem uma preocupação com o aumento das

160

demandas e, que foram agravadas com a pandemia. Ciente que isso vem ocorrendo desde o

161

desmonte dessa política, ainda no governo Temer, e como lidar com essas situações para além

162

da categoria, sabendo dos nossos limites. Para ela é fundamental a articulação do Cfess com os
_____________________________________________________________________________________
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF
Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420
E-mail: cfess@cfess.org.br - Home Page: http://www.cfess.org.br

163

Cress, contribuindo com a ampliação de representações dos Regionais. Precisamos pensar qual

164

o espaço coletivo que consegue responder as necessidades organizativas do campo da

165

assistência social, nessa conjuntura e refletir sobre: espaço coletivo; fortalecimento da

166

articulação com os Cress e também com outros sujeitos. Reforçar o reconhecimento do serviço

167

social e do Cfess nesse processo e o quanto que, sozinhos, também não damos conta de todas

168

as demandas. A conselheira Dácia apresentou uma dúvida: Como está sendo feito a articulação

169

com os temas da assistência social ora apresentados, sempre considerada dentro da seguridade

170

social, como uma abordagem de corte da política, que também é necessária e tem lidado com a

171

disputa de financiamento e receitas dentre as demais políticas? Também pautou o debate da

172

vacina e a relação com as/os trabalhadoras/es da assistência social que se consideraram

173

desprestigiados, tendo em vista que no cotidiano da organização da política é um profissional

174

essencial, depois ao se discutir o ingresso para a vacinação, a defesa foi “Vacina para Todos”.

175

Como o Cfess como órgão de gestão que representa uma categoria e, sem cair no basismo e no

176

corporativismo, pode dialogar com a categoria para que ela compreenda que é uma decisão

177

necessária nesse momento? A conselheira Priscila destacou que a apresentação serviu para

178

situar o dilema que vivemos atualmente na assistência social, que trata de um campo

179

heterogêneo e fragmentado. Nesse momento da pandemia, sofremos o ataque em duas frentes:

180

Desmonte da PNAS e ataque ao exercício profissional. Como garantir nossas atribuições e

181

competências nesse cenário de pandemia que agudizou as questões sociais, apresentando um

182

agravamento da qualidade de serviços prestados com relação aos serviços de convivência

183

familiar que tem sido cada vez mais indireto, com a inserção do setor privado no Suas.

184

Precisamos politizar a categoria. Um grande desafio é encontrar caminhos de diálogo com a

185

categoria, diante dessa fragmentação organizativa e que apresenta um perfil tão heterogêneo.

186

Necessidade de capilarizar a discussão da assistência, debatendo a questão técnico operativa, o

187

desmonte enfrentado, superando o pragmatismo e o tecnicismo. Relatou que assistentes sociais

188

estão procurando os Cress para orientação do trabalho profissional nos Cras e Creas, o que

189

demonstra o quão descaracterizado e usurpado em sido o exercício profissional, nesse cenário

190

de pandemia. Encontrar uma via mais efetiva no debate. A conselheira Beth falou sobre a

191

necessidade de aprofundar a perspectiva da concepção da política de assistência social, onde

192

reside a ruptura e inflexão dentro do próprio Serviço Social. Precisamos entender quando as

193

dificuldades enfrentadas no campo da assistência social e capilaridade da política no Brasil

194

inteiro. A conselheira Mauricleia pontuou que a partir da retrospectiva histórica do Suas, muitas

195

questões são suscitadas, e ao abordar o desmonte da assistência, é importante não perder a

6

196

análise que o desmonte da proteção social como um todo, das políticas que atendem à

197

população. O Estado está desmantelando todas as áreas: educação, habitação, direitos humanos,

198

retirando todas as garantias e serviços que atendem à classe trabalhadora, não apenas da política

199

de assistência social. Em todas as políticas, o processo de precarização das condições de

200

trabalho é uma realidade. Reitera a necessidade de investir na organização e politização da

201

classe trabalhadora. A conselheira Eunice concordou com a fala da Beth sobre o fato de a

202

política de assistência social enfrentar muitos problemas desde a sua implementação como

203

política pública. Que apresenta dificuldade de gestão, com estruturas precárias e diversas;

204

também de interpretação e incorporação do desenho dessa política seja pelos gestores e

205

trabalhadores. Grande parte da categoria não percebeu, ainda, o deslocamento conceitual que

206

essa política vem passando no campo da seguridade social, isso rebate diretamente na

207

organização dos trabalhadores e na compreensão do usuário dos serviços. Fundamental pautar

208

o debate da precarização do trabalho e também da formação, com a retomada conservadora da

209

política de assistência. O conselheiro Agnaldo retomou alguns pontos dos debates, e o diálogo

210

com a fala da Mauricleia, que trouxe o concreto da análise. O âmbito da seguridade social, por

211

uma questão óbvia a saúde foi considerada uma política essencial. A assistência e a previdência

212

social são também essenciais. No contexto de pandemia, a assistência social ganhou o status de

213

uma política essencial, em que a categoria foi convocada a lidar com um plano de emergência

214

de situação de calamidade pública, porém, os profissionais não passaram por nenhum processo

215

de formação. Muitos municípios dizem executar o Suas, mas de fato, quando visitamos os

216

equipamentos de serviços, presenciamos uma estrutura em péssimas condições, que não

217

conseguem garantir sequer o sigilo profissional. Essa constatação também foi observada antes

218

da pandemia, mas que agora só foram agudizadas, visto que devem permanecer abertos, fazendo

219

os atendimentos à população, porém sem garantir aos trabalhadores o acesso aos EPI e EPC e

220

a realização dos testes para covid. Dessa forma, a especificidade dessa política foi a

221

continuidade dos serviços à população, porém sem a garantia das condições objetivas para que

222

esse trabalho fosse executado com segurança e a preservação da saúde dos seus trabalhadores.

223

Precisamos por óbvio, considerando a peculiaridade dessa política e do conjunto de

224

trabalhadores, assegurar a inclusão desse grupo como prioritário para a vacinação, mas não

225

temos nem previsão de quando a vacina estará disponível, assim a concepção é lutar por vacina

226

para todos, acelerar a produção de vacinação e o calendário de imunização. Por fim, destacou

227

o papel importantíssimo que o FNTSuas desempenha, com limites e possibilidades de atuação,

228

e mesmo estando mais voltado para as pautas do CNAS, tem sua autonomia e protagonismo e,
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229

ao mesmo tempo, a partir dessa leitura, entende ser oportuno que o Cfess deva voltar a compor

230

com a organização da Frente em Defesa do Suas. A conselheira Elaine destacou a importância

231

de deliberar sobre a inserção do Cfess na Frente de Defesa do SUAS e da Seguridade, além de

232

discutir os fluxos, a consistência nos debates e deliberações. Também destacou a relevância de

233

definição sobre: a ampliação das representações nessa área, com vista à formação de quadros;

234

de intensificar a relação com os Cress (criação de grupo whatsapp); de pensar na mobilização

235

para a conferência de assistência. Sobre o debate da vacina apontou a necessidade de dialogar

236

com a categoria, analisar os melhores termos para pautar esse debate, ou seja, assumir a

237

dimensão pedagógica e uma política de orientação, inclusive, utilizar a semana de maio para

238

aprofundar essa questão. A conselheira Priscila afirmou ter acordo com a capilaridade dos Cress

239

para oportunizar o debate sobre do SUAS. E acredita que o tema da Conferência pode ser um

240

aglutinador importante, para politizar o debate com a categoria, mesmo diante do grande nível

241

de desarticulação. A assessora especial Cristina destacou que cerca de 50 mil (25%) da

242

categoria são trabalhadoras da assistência social e destacou o projeto “Assistência Ponta Ponta”

243

realizado na gestão anterior que teve uma função muito importante de aproximação do Cfess,

244

Cress e assistentes sociais que atuam na assistência social. Encaminhamentos: i. realizar

245

atividades temáticas ao vivo mobilizadoras para a 12ª Conferência Nacional de Assistência

246

Social (organizadas pelo CFESS); ii. realização de quatro (04) atividades entre maio e

247

novembro de 2021, em data a definir; iii. pensar em novas estratégias de articulação e

248

aproximação com os Cress; iv. apresentar um balanço dos resultados da ação Assistência Ponta

249

a Ponta; v. ampliar as representações do Cfess nos diversos espaços; vi. elaborar um texto

250

básico com as referências para subsidiar a gestão a se apropriar sobre o debate da assistência

251

social; vii. retomar o debate e gerar um acúmulo de argumentações para decidir sobre o retorno

252

do Cfess na Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade. Essas ações serão desdobradas por

253

Priscilla Cordeiro, Kelly Melatti, Elaine Pelaez e Agnaldo Knevitz, que contará com o apoio

254

das assessorias Cristina e Zenite. Também contará com a contribuição de Eunice e de Kenia.

255

Com isso, foi passada a palavra para a COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO que iniciou com

256

informes sobre a reunião sobre a Agenda 2022 e sobre o instrumento de planejamento

257

comunicação com a apresentação da coordenadora Emilly que falou que a agenda 2022 tem

258

como um grande desafio mostrar como os retrocessos resultantes da política econômica do

259

Estado brasileiro impactam no cotidiano da classe trabalhadora e também no trabalho de

260

assistentes sociais. É preciso também apontar ações de resistências coletivas, sejam aquelas

261

elaboradas no cotidiano profissional, ou construídas de forma mais ampla por meio das lutas

8

262

sociais, com outros sujeitos e movimentos coletivos. Importante indicar que as reflexões e

263

discussões contribuam para reforçar a articulação das respostas profissionais às situações

264

concretas do cotidiano de assistentes sociais e processos de luta da classe trabalhadora pela

265

vida, contra o capital, o racismo e o patriarcado, trazendo à tona os “retratos do Brasil”, a

266

diversidade das estratégias e apontar o horizonte pelo fim das opressões e exploração da classe.

267

Vale destacar também que o Conjunto CFESS-CRESS aprovou como uma das ações do triênio

268

2020-2023 a realização uma campanha que dê ênfase ao papel central das mulheres

269

trabalhadoras para a construção de um futuro. Assim, é importante que a Agenda 2022 dê ênfase

270

à questão de gênero, seja ao denunciar os ataques sofridos pela classe trabalhadora, seja ao

271

ressaltar as lutas sociais. As professoras Sônia Lúcio, Eblin Farage e Marina Barbosa escreverão

272

conjuntamente.

273

pesquisadora/professora/assistente social Sonia Lucio Rodrigues de Lima para elaboração do

274

projeto editorial da agenda para a próxima semana. Sobre a SISTEMATIZAÇÃO

275

PLANEJAMENTO do Conselho que foi realizado considerando a organização pelas Comissões

276

a partir das informações que propiciará uma visão da totalidade mensal/anual de matérias,

277

publicações, eventos e datas de luta, mas ainda está aguardando detalhamento das comissões,

278

principalmente no que se refere às datas de luta. Também apresentou apontamentos para o mês

279

de maio realizado a partir desse levantamento: i. 18/5 – Luta antimanicomial – Cfess Manifesta

280

– Elaine Pelaez e Regia Prado; ii. compilado de pareceres jurídicos em formato de ebook – Cofi

281

- pendencia: texto de apresentação de Sylvia Terra. A Comunicação indicará os prazos a serem

282

cumpridos, bem como data de envio ao pleno para avaliação e aprovação e data que precisa

283

chegar para a comunicação. Encaminhamentos: i. após o envio do planejamento de todas as

284

comissões, a Comunicação apresentará a indicação dos temas e respectivas datas para serem

285

discutidas, no Pleno (Emilly); ii. Pensar, com antecedência, dentre as pautas da Comunicação,

286

quais demandas serão enviadas para CPL para tanto será necessário reunião entre estas duas

287

Comissões (Emilly e Rafael). Logo após foi falado sobre a reunião realizada com os Cress sobre

288

o DIA DA/O ASSISTENTE SOCIAL E INFORME DA REUNIÃO COM OS CRESS: SOBRE

289

AS PEÇAS GRÁFICAS: adequações no design das peças, para deixá-las mais limpas

290

visualmente (menos ornamentos/poluição), dando maior visibilidade aos povos; necessidade de

291

ajustar cores das fontes, para destacar os textos; aperfeiçoar o mote criativo, sem perder sua

292

essência (destacar resistência histórica dos povos originários e comunidades tradicionais e que

293

assistentes sociais são parte e trabalham com esses povos); incluir povos ciganos e que foi

294

decidido deixar o slogan mais aberto, sem se referir aos povos ou à categoria. Na sequencia, foi

Está

em

processo

de

elaboração

a

minuta

contratual
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da

295

apresentada e debatida a proposta de todo o roteiro para a LIVE do dia 15 MAIO. Por fim,

296

discutiu-se que além do aspecto étnico/racial que seria importante ser assistente social e foram

297

solicitadas algumas sugestões de nomes a partir do perfil identificado, mas esse assunto será

298

retomado no domingo (18/4) para se contar com mais tempo para esse levantamento.

299

DELIBERAÇÕES: aprovado pelo Conselho Pleno o roteiro da live; aprovada pelo Conselho

300

Pleno os nomes das conselheiras Maria Rocha e Alessandra Dias como âncoras para

301

coordenarem a live e da mesa; aprovado que a segunda palestrante seja um/uma assistente social

302

indígena, conforme indicado no debate. Sobre a CAMPANHA DO TRIÊNIO: tema aprovado:

303

“mulheres: assistentes sociais contra o trabalho explorado, toda forma de opressão e em defesa

304

da vida”; execução: assessoria de comunicação (identidade visual) e contratação de agência de

305

publicidade (produção de cards, vídeos, etc.); construção de texto orientador da campanha;

306

sugestão de lançamento: 25/11, Dia Internacional de Enfrentamento às Violências contra as

307

mulheres. DELIBERAÇÃO: aprovada a formação da Comissão de Campanha do CFESS

308

Emilly, Kenia, Mauricleia (consultar a Dilma quanto a sua disponibilidade para integrar) com

309

indicativo de realização da primeira reunião no dia 26 de maio às 14h. A PESQUISA SOBRE

310

A COMUNICAÇÃO DO CONJUNTO CFESS-CRESS: a Comissão da pesquisa indicará

311

parâmetros: pesquisa quanti-qualitativa; identificar o perfil dos grupos com os quais dialogamos

312

(ou não), como a forma do diálogo/comunicação. Trazer dados quantitativos, a partir da

313

comunicação já realizada, ainda que de forma amostral, num universo de 201 mil assistentes

314

sociais com inscrição ativa, com quantas pessoas o Cfess se comunica pelas redes sociais,

315

acessos a site, etc. Esses dados são fundamentais para pensar na forma e nos instrumentos a

316

serem utilizados. Realização em três etapas: A - Levantamento do perfil, informações, dados

317

qualitativos e quantitativos etc.; B - Definição de estratégias/ações, e C - Implementação de

318

novas ações. Cabe pensar no Pensar no envolvimento de CRESS e parceiros.

319

DELIBERAÇÕES: i. Aprovada pelo Conselho Pleno, a contratação de uma pesquisadora do

320

Serviço Social com ênfase em comunicação: necessidade de mais recursos humanos para

321

execução da mesma, pois hoje nem a assessoria nem a diretoria, dado o volume de demandas,

322

poderia se dedicar exclusivamente a essa tarefa. Apoio da professora Claudiana Tavares da

323

Universidade Estadual de Maringá (UEM), que estuda o impacto da comunicação do Conjunto

324

na categoria. ii. Aprovada pelo Conselho Pleno, a contratação de uma segunda pesquisadora da

325

comunicação com perfil mais técnico/prático que pesquise novas formas de comunicação.

326

Serão debatidos o contorno e as estratégias da pesquisa, posteriormente, na Comissão de

327

Comunicação. Findo este ponto, o Pleno foi encerrado. No dia dezessete de abril, às nove horas

10

328

(09h), a sessão foi coordenada pela conselheira Franciele que após os cumprimentos iniciais

329

passou a palavra para a conselheira Dácia que, diante da ausência justificada da coordenadora

330

Kelly, apresentou os pontos da COMISSÃO DE ETICA E DIREITOS HUMANOS. O ponto

331

inicial foi definição da agenda e conselheiros para o JULGAMENTO DE RECURSOS

332

ÉTICOS, que foram organizados da seguinte forma: Recurso 007/2021 (MG): 20/05 – 15h -

333

Quórum: 1. Alessandra (relatoria), 2. Mauricleia, 3. Ruth, 4.Beth, 5. Eunice, 6. Maria,

334

Suplencia: Agnaldo; Recurso 006/2021 (MG): 21/05 – 9h - Quórum: 1. Kelly (relatoria), 2.

335

Beth, 3.Mauricleia, 4. Emilly, 5. Eunice, 6. Fran, Suplencia: Ruth; Recurso 004/2021 (PA):

336

Data: 21/05 – 15h -Quórum: 1. Mauricléia (relatoria), 2. Ruth, 3. Agnaldo, 4. Dacia, 5.Carla,

337

6. Emilly, Suplencia: Franciele. Na sequencia, foi realizada a leitura do Parecer Jurídico

338

07/2021 quanto a MINUTA DE RESOLUÇÃO determinando que os prazos processuais voltam

339

a fluir em conformidade com a Resolução CFESS nº 660/203, inclusive para contagem da

340

prescrição quinquenal e intercorrente – com REVOGAÇÃO da Resolução CFESS nº 940 de 23

341

de março de 2020 e REVOGAÇÃO da suspensão dos prazos processuais. Após discussão do

342

teor, o Conselho Pleno aprovou o Parecer Jurídico nº 07/2021. Encaminhamentos: i. agendar

343

reunião com os Cress para orientações e alinhamentos quanto aos procedimentos a serem

344

adotados, ao definir a data, a CEDH repassará para todos/as conselheiras/os (CEDH); ii. enviar

345

o documento para publicação no DOU site e no do Cfess (Sandra, Wilson e Comissão de

346

Comunicação); iii. enviar oficio aos Cress apresentando a Resolução, incluindo uma análise

347

política sobre a importância da retomada e de ser exclusivamente remoto (Sylvia e Kelly). Na

348

sequencia, foi lido o Parecer 11/2021 cuja ABRANGÊNCIA E ALCANCE JURÍDICO da

349

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 647885 acerca da

350

inconstitucionalidade da pena de suspensão do exercício profissional por débito. Após

351

discussão, o Conselho Pleno aprovou o Parecer Jurídico nº 11/2021 e deliberou ad

352

referenundum a redação da Resolução dispondo sobre a anulação do art. 1º da Resolução Cfess

353

954/2020. Encaminhamentos: i. Elaborar nova Resolução dispondo sobre a anulação do art.

354

1º da Resolução Cfess 954/2020, bem como as demais disposições que sejam incompatíveis

355

com o restabelecimento da alínea c do art. 22 do CEP. Restabelecendo sua redação original no

356

Código de Ética, continua anulado o art. 25 (Sylvia); ii. publicação da Resolução no site e no

357

DOU (Sandra, Wilson e Comissão de Comunicação); iii. elaboração de oficio aos Cress com as

358

devidas justificativas politicas (Sylvia e Kelly); iv. Incluir essa discussão para ser pautada na

359

reunião com os Cress que abordará a Resolução sobre a suspensão dos prazos processuais

360

(CEDH); v. aprofundar a discussão sobre o significado da infração e da penalidade para tirar
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361

um posicionamento até o Encontro Nacional (CEDH); vi. Discutir esse ponto no Encontro

362

Nacional para deliberação e aprovação (CEDH e ADM FIN). O ponto seguinte tratou de

363

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO ÉTICO

364

observadas no processamento realizado pelo Cress 21ª Região/MS. Dado o teor reportado, a

365

assessoria jurídica recomenda separar os aspectos das irregularidades do rito processual dos

366

apontados para serem apurados por uma comissão de sindicância. DELIBERAÇÃO: Após

367

discussão, foi aprovada pelo Conselho Pleno a abertura de uma sindicância administrativa para

368

apuração do caso, cujo debate retornará no domingo (18/04), pois somente foi definido o nome

369

da conselheira Alessandra, assim, foi reiterado o objetivo da sindicância e o suporte da

370

assessoria jurídico do Cfess durante todo o processo para que o corpo de conselheiras/o possa

371

refletir e se definir os demais nomes da composição. Encaminhamentos: i. Elaborar uma

372

minuta de portaria para instituição da comissão de sindicância aprovada pelo Pleno (Sylvia); ii.

373

Reunião com o Cress para prestar orientação para tratar das irregularidades do rito processual.

374

Foi retirado como indicativo de datas cinco ou seis de maio (CEDH). Logo após, também foi

375

lido o PARECER JURÍDICO Nº 16/21 referente ao desaforamento Cfess nª 02/21 denúncia

376

protocolizada diretamente Cfess, sendo ponderado o impedimento deste Conselho Federal para

377

processar e julgar essa denúncia contra o citado Regional, pois é sua atribuição legal funcionar

378

como instância recursal. A denúncia recebida relata uma série de fatos que foram lidos e

379

analisados pela assessora juridica Sylvia Terra, desse modo, devido a gravidade reportada

380

precisa de apuração. DELIBERAÇÃO: após discussão, o Conselho Pleno acatou o Parecer

381

Jurídico 16/21 bem como a determinação de Desaforamento para o Cress 17ª Região/ ES.

382

Encaminhamentos: i. envio de oficio com a denúncia e seus anexos, à comissão de sindicância

383

e ao Vitor Alencar, para apuração das irregularidades administrativas do referido Cress, para

384

verificação de novos fatos e providências cabíveis, excluindo as denúncias de natureza ética

385

(Sylvia); ii. adoção dos procedimentos de envio para o Regional e para as denunciantes (Ester

386

e Sylvia). Foi apresentado INFORME SOBRE DESAGRAVO PÚBLICO sendo dito que o

387

Cress respondeu acatando a sugestão do Cfess pelo desagravo público e informou que a relatora

388

está disponível sempre à partir das 17h. Encaminhamentos: i. Marcar uma reunião prévia entre

389

Alessandra e Sylvia; ii. agendar uma reunião conjunta para desenvolver o plano de ação em

390

data ainda a ser definida (Kelly, Alessandra e Sylvia). O informe seguinte relatou o

391

ENCONTRO DO FÓRUM INTERSETORIAL DE SERVIÇOS BRASILEIROS DE ABORTO

392

PREVISTO EM LEI em que a conselheira Emilly falou sobre a criação do forum intersetorial

393

do aborto e sobre a constituição desse espaço, que o CFP e o Cfess foram convidados, pois

12

394

estão na FNPLA, o Fórum Nacional sobre Serviços de Aborto Previsto em Lei, como espaço

395

de interlocução, articulação e de qualificação dos serviços e profissionais. No entanto, não foi

396

possível participar da primeira reunião, pois coincidiu com a data do Pleno. Sendo ponderado

397

que a Rede Nacional de A.S pela legalização também cabe ser envolvida e defendida a

398

participação das conselheiras Emilly, Mauricleia e da representante Maria Elisa, para avaliar,

399

se trata de um espaço para decisão ou não de composição. Também foi falado de um evento

400

cujo tema é aborto por Telessaúde, a ocorrer nos dias 23 e 24 de abril. DELIBERAÇÃO:

401

aprovado pelo Conselho Pleno a participação da Emilly, Mauri e Maria Elisa.

402

Encaminhamento: Pautar o assunto no Pleno de junho para decidir sobre a inserção ou não do

403

Cfess nesse espaço (Emilly e Mauri). Finda a pauta da Ética foi iniciada a COMISSÃO DE

404

FORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS. A coordenadora Ruth falou da

405

participação do Cfess na reunião, em 9/4, da coordenação nacional do FÓRUM NACIONAL

406

DE FORMAÇÃO E TRABALHO COM QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL. O encontro

407

foi esvaziado e isso prejudicou a discussão da pauta sobre o planejamento das ações do Fórum

408

e agendada outra reunião para o dia 23/4. Ela disse que Foi agendada para 19/4, uma reunião

409

entre as conselheiras do Cfess e as representantes do CRESS-MA (Selma e Cristiana) que

410

compõe a coordenação do Fórum, representando o Conjunto. Participação no CICLO DE

411

DEBATES: SERVIÇO SOCIAL E AS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE FÓRUM REGIONAL

412

CENTRO OESTE no dia 17.03.2021. Ruth registrou a sua participação, resgatando o histórico

413

da luta da implementação dos programas de residências multiprofissionais com evento com

414

presença de cerca de 100 participantes, tendo sido pactuada uma coordenação colegiado do

415

Fórum do centro-oeste, com a participação de representação dos três estados e do Distrito

416

Federal. Participação de reunião na DECIT/SECITEC/MS sobre RESIDÊNCIA EM SAÚDE

417

COM ÊNFASE EM GENÉTICA E GENÔMICA dia 09.04.202: Esse grupo de trabalho que

418

discute a montagem de Programa de Residência em Saúde com ênfase em Genética e Genômica

419

vem sendo acompanhado pelo Cfess, cujo programa é destinado a dez profissões da saúde,

420

incluindo o Serviço Social. Considerando que o Cfess tem pouca aproximação com essa

421

temática, foi realizada reunião com a assistente social Letícia Batista para contribuir com a

422

discussão no dia 29/3 para alinhamento sobre a temática e as contribuições do SS sobre o

423

conteúdo para o programa de residência na área. Conclui-se que embora seja uma área

424

importante de conhecimento, o programa de residência em elaboração não engloba a prática do

425

SS; ou seja, não se apresenta como um espaço de formação em serviço da/o assistente social,

426

devido a área de concentração do Programa. Foi elaborado e entregue ao GT um documento
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427

sintético

428

FORTALECIMENTO DAS RESIDÊNCIAS: Participação de Ruth em reunião realizada em 2

429

de março em continuidade a reunião será realizada uma Plenária Nacional. Esse tema também

430

foi discutido na reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do. Conselho Nacional

431

de Saúde (CIRH/ CNS), que abordou o panorama da força de trabalho do SUS e a conselheira

432

Ruth representou o Cfess. Foi informado que o Cfess participou da abertura do Coness. Outro

433

ponto referido foi sobre a REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES

434

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E GRATUITA (CONEDEP), no dia 23/3, Ruth e

435

Cristina participaram de reunião do coletivo em defesa da educação pública. Está em construção

436

a organização do 4º Encontro Nacional de Educação (ENE), a ocorrer no 2º semestre deste ano.

437

Próxima reunião em 5 de maio, às 14h. A reunião tratou também da organização da Plenária

438

Nacional em Defesa da Educação Pública, realizada em 31/3, pelo conjunto das entidades que

439

compõem a Conedep. Considera-se um espaço político que pode articular as lutas do serviço

440

social e psicologia na educação básica, porém, faz-se necessária avaliar as forças políticas que

441

compõem o espaço e a direção das lutas. Indicou-se uma reunião em 26/4 às 18h para

442

aprofundar a discussão, incluindo a discussão da concepção de educação, assim como a

443

organização política dos/as trabalhadores/as do campo da educação e a correlação de forças em

444

presença. Foi também indicado que a participação na Conedep seja também discutido no Fórum

445

nacional em defesa do trabalho e Formação. Logo após, foi lido o Parecer Jurídico 3/2021E

446

que trata de Acordo Cooperação Técnica com o Ministério Público do Trabalho (MPT). A

447

assessora jurídica Érika disse que existem algumas alterações em relação ao conteúdo do acordo

448

anterior, assinado pelo Cfess em 2018-2020. Foi indicado no Parecer, que se mantidas as

449

condições anteriormente pactuadas, o Cfess deve renovar o Acordo de Cooperação, tendo em

450

vista as ações e troca de informações estarão dentro do escopo de atuação do Conjunto Cfess/

451

Cress, em especial da fiscalização. Encaminhamento: as Comissões de Fiscalização e de

452

Formação aprofundarão o debate em reunião especifica sobre o tema e o produto dessa

453

discussão com indicativos retomará no Pleno de junho para deliberação final. Na sequencia foi

454

iniciada a apresentação da COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS. Ruth

455

informou que a próxima reunião da comissão ampliada está prevista para o dia 21.04.2021 com

456

a presença das convidadas/ convidado externas (Ivanete Boschetti, Elaine Behring, Joaquina

457

Barata, Esther Lemos, Tania Diniz, Maurílio Matos). Na pauta se discutirá Análise do

458

documento produzido sobre a participação do Cfess nas relações internacionais; Avaliação da

459

inserção na Federação Internacional de Assistentes Sociais (FITS) – estratégias que a

com

explicitação

da

posição

do

Cfess.

PLANO

NACIONAL

DE

14

460

justifiquem; Organização de evento com países na América Latina e Caribe (ALC); Calendário

461

das próximas reuniões. A reunião está aberta à participação de demais conselheiras/o que se

462

interessem pela pauta. Após este ponto, a sessão foi interrompida para o almoço às treze horas

463

e trinta minutos (13h30) e retomada às quatorze horas e trinta minutos (14h30) sob a

464

coordenação da conselheira Maria que justificou a ausência da conselheira Dácia por motivo

465

de saúde. O CONSELHO FISCAL iniciou com o ponto da COMISSÃO ESPECIAL, a

466

conselheira Francieli apresentou a proposta para os trabalhos da Comissão Especial, conforme

467

abaixo: Comissão Especial Formada por cinco Cress: CRESS 27ª Região (RR), CRESS 22ª

468

Região (PI), CRESS 21ª Região (MS), CRESS 6ª Região (MG) e CRESS 11ª Região (PR). Foi

469

dito que os trabalhos do ano de 2020 foram cancelados em virtude da pandemia do novo

470

coronavirus e que há a necessidade de retomar os trabalhos, ainda que na modalidade remota,

471

para cumprir as atribuições de análise e aprovação das contas do Cfess do ano de 2019 e 2020.

472

A partir do debate do Pleno de março/2021, o Conselho Fiscal e a Tesouraria se reuniram para

473

pensar numa proposta para os trabalhos da Comissão Especial no contexto da pandemia, tendo

474

as seguintes ações/propostas: i. Expedição de Ofício para os Cress indicarem os representantes

475

para posterior emissão de portaria; ii. proposta de atividades e cronogramas de execução e

476

submissão ao Pleno; iii. Elaboração de normativa que regule a reunião online da Comissão

477

Especial; iv. indicativo de duas conselheiras (ordenadoras de despesa e conselho fiscal) que

478

deverão acompanhar os trabalhos – Artigo 30 do Estatuto). Na sequencia foi apresentada a

479

proposição inicial, conforme etapas descritas a seguir. 1ª Etapa: Reunião Online com a

480

Comissão Especial, tendo a participação de conselheiras, trabalhadores/as e assessorias

481

designadas para esse fim. Nessa reunião serão apresentados e tratados os seguintes assuntos: a)

482

Explicação do papel da Comissão Especial e sua atuação; b) Relatórios de Gestão – TCU dos

483

anos de 2019 e 2020; c) relatórios anuais contábeis dos anos de 2019 e 2020; d) avaliação sobre

484

as condições do trabalho remoto da Comissão e definição de cronograma dos trabalhos. Previsto

485

para realização em maio de 2021; 2ª Etapa: apreciação dos documentos por parte da Comissão

486

Especial, podendo, a mesma, requisitar os trabalhos das equipes financeiras e do Cfess, se o

487

caso. Previsto para realização entre junho e julho de 2021. 3ª Etapa: Reunião online com a

488

Comissão Especial, tendo a participação de conselheiras, trabalhadores/as e assessorias

489

designadas para esse fim. Nessa reunião serão tratados os seguintes assuntos: i. explicações

490

gerais e apresentação de dúvidas ou questionamentos por parte da Comissão Especial; ii.

491

modelo de parecer final a ser exarado pela Comissão Especial. Previsto para realização entre

492

final de julho e início de agosto de 2021; 4ª Etapa: apresentação do parecer da Comissão
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493

Especial na reunião do Conselho Pleno do Cfess para as providencias descritas no Estatuto do

494

Conjunto Cfess/Cress. Previsto para realização na reunião do Conselho Pleno em 2021, mas em

495

data ainda a ser definida. DELIBERAÇÕES: aprovada pelo Conselho Pleno a proposta para os

496

trabalhos da Comissão Especial no contexto da pandemia. Aprovada pelo Conselho Pleno a

497

indicação da conselheira Alessandra como a representante do Conselho Fiscal do Cfess para

498

acompanhar a Comissão Especial. A representante da Tesouraria será posteriormente indicada.

499

Encaminhamento: definir a conselheira da Tesouraria que irá representar o Cfess para

500

acompanhar os trabalhos da Comissão Especial (Kelly e Fran). O ponto seguinte foi o

501

BALANCETE DO CFESS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, apresentação pelo

502

Assessor Contábil Vilmar Medeiro do Relatório Contábil CFESS nº 04/2021 e, após a análise

503

do Balancete do mês de março de 2021 do Cfess, foi demonstrada a situação orçamentária,

504

financeira e patrimonial em que foram tratados os seguintes itens: 1. Da Execução

505

Orçamentária e Financeira e 1.1 Orçamento e Modificações no Exercício; 1.2 Execução

506

Orçamentária da Receita e da Despesa e Resultado Orçamentário, cujo resultado Orçamentário

507

Cfess (dedução DIP) é igual a R$ 3.378.176,52; 1.3 Comparativo - Execução Financeira –

508

março – 2020/2021 com o Saldo Disponível em 31/03/2021 é de R$ 11.483.496,46 e 1.3.2

509

Resultado Financeiro – março – 2020/2021 com Superávit Financeiro apurado no mês de

510

março/2021 é de R$ 9.052.373,10; 2. Resultado Patrimonial Comparado 2021/2020 - o Cfess

511

apresentou até o mês de março/2021 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 3.648.547,55; 3.

512

Gasto de Pessoal e Encargos Sociais em relação à receita arrecadada – foi apresentado que

513

o gasto com o pessoal e encargos sociais sobre a receita arrecadada até o mês de março/2021 é

514

de 18,35%, contra 17,24% em março de 2020. O gasto de pessoal sobre a Receita Arrecadada

515

de cota-parte (até março de 2021) corresponde a 20,56%; 4. Comparativo Receita Corrente

516

– 2019/2021 - a receita Corrente Arrecadada até mês de março de 2021, foi superior a Receita

517

Corrente arrecadada no mesmo período de 2020, no valor de R$ 812.530,40 correspondente a

518

18,53%, incluindo a receita do DIP; 5. Comparativo Despesa Corrente – 2019/2021 - a Despesa

519

Corrente Realizada até o mês de março de 2021, foi superior a Despesa Corrente Realizada no

520

mesmo período de 2020, no valor de R$ 18.072,04 correspondente a 1,31%, incluindo a despesa

521

do DIP; 6. Distribuição da Receita por Fonte – março de 2021; 7. Despesas Atividades Meio e

522

Fim – R$ 1.399.167,26 - até março de 2021; 8. Comportamento da Receita Arrecadada e

523

Despesa Realizada – até março/2021; o Superávit Orçamentário até março/2021 foi de R$

524

3.798.273,56; 9. Comparativo da receita Cota Parte – 2019/2021; 10. Comparativo da Despesa

525

Realizada – cuja despesa realizada até março/2021 foi superior a março/2020 em R$ 10.222,04

16

526

que corresponde a 0,74%. Foi concluída a análise e não se constatou nenhuma impropriedade

527

no balancete do mês de março de 2021, informamos que o mesmo está em condições de ser

528

aprovado pelo Conselho Fiscal e Conselho Pleno do Cfess. Apresentado o Parecer nº 04/2021

529

do Conselho Fiscal do Cfess, em reunião realizada por meio de ambiente virtual, manifestou-

530

se favorável à aprovação do balancete Cfess referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

531

DELIBERAÇÃO: aprovado pelo Conselho Pleno o Balancete Cfess referente ao mês de março

532

de 2021. Foi apresentado o PARECER DO CONSELHO FISCAL CFESS s/nº, sobre os

533

balancetes do 1ª trimestre dos Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS, referente ao

534

exercício 2020 enviados após fechamento do referido ano de exercício e após exame das peças

535

e considerando os relatórios da assessoria contábil desta entidade, o Conselho Fiscal

536

manifestou-se favorável à aprovação dos balancetes do 1ª trimestre dos Regionais: CRES13ª –

537

PB (Relatório Contábil nº 22/2021); CRESS 15ª-AM (Relatório Contábil nº 17/2021) e CRESS

538

20ª-MT Relatório Contábil nº 78/2020. DELIBERAÇÃO: aprovado pelo Conselho Pleno os

539

balancetes do 1ª trimestre dos seguintes Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS: PB,

540

AM e MT. Após, foi feita a apresentação do PARECER DO CONSELHO FISCAL CFESS

541

s/nº, sobre os balancetes do 2ª trimestre dos Conselhos Regionais de Serviço Social - Cress,

542

referente ao exercício 2020 enviados após fechamento do referido ano de exercício e após

543

exame das peças e considerando os relatórios da assessoria contábil desta entidade, o Conselho

544

Fiscal manifestou-se favorável à aprovação dos balancetes do 2ª trimestre dos seguintes

545

Regionais: Cress 13ª - PB (Relatório Contábil nº 23/2021), Cress 15ª - AM (Relatório Contábil

546

nº 18/2021 ) e Cress 20ª – MT (Relatório Contábil nº 19/2021). DELIBERAÇÃO: Aprovado

547

pelo Conselho Pleno os balancetes do 2ª trimestre dos seguintes Conselhos Regionais de

548

Serviço Social - Cress: PB, AM e MT. Também foi feita a apresentação do PARECER DO

549

CONSELHO FISCAL CFESS s/nº, sobre os balancetes do 3ª trimestre dos

550

Regionais de Serviço Social - CRESS, referente ao exercício 2020 enviados após fechamento

551

do referido ano de exercício e após exame das peças e considerando os relatórios da assessoria

552

contábil desta entidade, o Conselho Fiscal manifestou-se favorável à aprovação dos balancetes

553

do 3ª trimestre dos Regionais: Cress 13ª – PB (Relatório Contábil nº 24/2021); Cress 15ª-AM

554

(Relatório Contábil nº 19/2021); Cress17ª – ES (Relatório Contábil nº 06/2021) e Cress 18ª SE

555

(Relatório Contábil nº 25/2021). DELIBERAÇÃO: Aprovado pelo Conselho Pleno os

556

balancetes do 3ª trimestre dos seguintes Conselhos Regionais de Serviço Social - Cress: PB,

557

AM, ES e SE. Logo após, foi apresentado o PARECER DO CONSELHO FISCAL CFESS s/nº,

558

sobre os balancetes do 4ª trimestre dos Conselhos Regionais de Serviço Social - Cress, referente

Conselhos
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559

ao exercício 2020 enviados após fechamento do referido ano de exercício e após exame das

560

peças e considerando os relatórios da assessoria contábil desta entidade, manifesta-se favorável

561

à aprovação dos balancetes do 4ª trimestre dos Regionais: Cress 4ª – PE (Relatório Contábil nº

562

21/2021); Cress 8ª – DF (Relatório Contábil nº 14/2021); Cress 15ª-AM (Relatório Contábil nº

563

20/2021); Cress 18ª – SE (Relatório Contábil nº 26/2021); Cress 20ª – MT (Relatório Contábil

564

nº 27/2021); Cress 22ª – PI (Relatório Contábil nº 28/2021); Cress 23ª – RO (Relatório Contábil

565

nº 15/2021) e Cress 24ª – AP (Relatório Contábil nº 29/2021). DELIBERAÇÃO: aprovado pelo

566

Conselho Pleno os balancetes do 4ª trimestre dos seguintes Conselhos Regionais de Serviço

567

Social - Cress: PE, DF, AM, SE, MT, PI, RO e AP. Por fim, foi apresentado o PARECER DO

568

CONSELHO FISCAL Cfess s/nº sobre as reformulações orçamentárias dos Conselhos

569

Regionais de Serviço Social - Cress, referente ao exercício 2020 enviados após fechamento do

570

referido ano de exercício e após exame das peças e considerando os relatórios da assessoria

571

contábil desta entidade, manifesta-se favorável à aprovação do pedido de reformulação da

572

proposta orçamentária para exercício de 2020, do Conselho Regional de Serviço Social –

573

CRESS 22ª- PI , conforme Relatório Contábil com Informação Contábil nº 01/2021.

574

DELIBERAÇÃO: aprovado pelo Conselho Pleno o pedido de reformulação da proposta

575

orçamentária para exercício de 2020 do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 22ª- PI.

576

Encaminhamentos: i. Proposta de pensar um calendário entre o Conselho Fiscal, Tesouraria e

577

Comissão de administrativo –financeira do Cfess para reunião de orientação com os Cress com

578

mais dificuldades, Cress PR, RS, RN (Conselho Fiscal, Admfin e Tesouraria); ii. o Conselho

579

Fiscal demandará à assessoria jurídica uma manifestação sobre as atribuições do Conselho

580

Fiscal do Cfess a partir do disposto no Estatuto do Conjunto e das novas orientações do TCU,

581

inclusive em consonância com a LGPD apresentando uma perspectiva de orientação politica-

582

pedagógica aos Cress; iii. o Conselho Fiscal pensará em uma ação de consulta com as

583

conselheiras que integraram o Conselho Fiscal do Cfess de gestão anteriores para um resgate

584

histórico sobre as atribuições e papel do Conselho Fiscal (Conselho Fiscal). A COMISSÃO

585

DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA iniciou com a apresentação de Manifestação

586

Jurídica com a minuta de reedição da Resolução sobre a prorrogação do prazo e aplicação de

587

juros e multas da anuidade. A conselheira Francieli apresentou o compilado das respostados

588

Cress à consulta feita mediante OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 23/2021 sobre a Resolução

589

Cfess nº942/2020 que “autoriza, em caráter excepcional e para o exercício 2020, a extensão de

590

prazos para o pagamento de anuidades de pessoa física e pessoa jurídica”, i. 21 Cress

591

responderam ao oficio, dos quais todos concordaram com a reedição da Resolução. Alguns

18

592

informaram que não perceberam impacto no orçamento do Regional. Foram apresentadas

593

algumas sugestões, dentre elas: reeditar a Resolução no mês de maio; prazo para negociação

594

até 20/12/21 e não necessidade de requisição formal desse benefício para não ter impactos na

595

logística e no controle administrativo dos Cress; ii. Necessidade de os Regionais terem atenção

596

com os custos de geração de novos boletos; ii. Orientação aos Cress para dar baixa dos boletos

597

não emitidos, no sistema, para não pagar taxa bancária alta. DELIBERAÇÃO: Acatada pelo

598

Conselho Pleno a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 14/2021-V que apresenta Minuta de

599

Resolução sobre anuidades em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus – covid-19, com

600

prazo de 20 de dezembro. Encaminhamentos: i. Publicação no DOU e no site do Cfess (Vitor,

601

Sandra e Wilson); ii. Elaborar ofício aos Cress, destacando a importância de comunicar a

602

categoria e também encaminhar a Resolução para conhecimento da Implanta (kelly e Fran); iii.

603

Informar oficio à Implanta sobre a decisão (Adriane e Carla); e iv. Pensar com antecedência

604

com a utilização do provável superávit do Cfess em projetos especiais de aporte aos Cress (Adm

605

Fin). Sobre a EXPEDIÇÃO DOS DIPS foram trazidos os seguintes informes: foi realizada

606

reunião com a Implanta dia 26/03, com a participação das Conselheiras Dácia Teles, Kelly

607

Melatti, assessora especial Adriane e trabalhador da Implanta Wesley Chaturni, onde foram

608

acordados alguns encaminhamentos; em abril foram impressos 3471 e foi expedido ofício aos

609

Cress com o número de rastreamento; Dia 06/04 foi gerado novo lote com cerca de 1.600 DIPs,

610

todavia foi solicitado a suspensão da confecção para a GeD, considerando que o banco de dados

611

do Cress AM e RR continuam juntos e que foi aberta ocorrência sobre a questão junto à

612

Implanta; estão em tratativas pela Implanta, 405 DIPs provenientes de processos

613

administrativos; foi realizado um levantamento sobre os tipos de inconsistências de dados no

614

DIP por Cress, resultando 432 cadastros com inconsistência distribuídos em 16 tipos com

615

inconsistências. O GT Dip analisará o melhor encaminhamento junto à Implanta; o trabalhador

616

Andrey foi integrado ao GT DIP e iniciou sua aproximação com o tema e com o sistema do

617

Painel Administrativo, repassado pela Assessora Adriane; o GT DIP está avaliando a

618

descentralização de confecção de DIP para responsabilidade dos Regionais; também está sendo

619

estudada a possibilidade de instituir Documento Digital; foi falada sobre a proposta de realizar

620

uma reunião com os Cress, em junho, para repassar as novas orientações sobre o DIP e trocar

621

sugestões; foi pontuada também outro problema a ser enfrentado pelos Regionais que trata da

622

quantidade de passivo de DIP (2020) sem digitalização nos Regionais; o GT DIP está avaliando

623

a possibilidade de o Cfess compartilhar a responsabilidade de resolver essa questão junto com

624

o Cress, pois o quantitativo e impacto sobre a categoria é muito alto. O ponto seguinte foi
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625

referida a Reunião Adm-Fin e Conselho Fiscal. Encaminhamentos: i. Elaborar ofício

626

orientador ao Cress AM (sobre a agente fiscal e orientações do conselho fiscal referente à

627

prestação de contas); ii. reeditar brochura sobre os procedimentos administrativo-financeiros

628

(Prioridade 2022); iii. investir na educação permanente para qualificação dos Cress. Sobre as

629

REUNIÕES REALIZADAS PELA ADM-FIN com os Cress: DF (15/3), PA (23/3) e AP (29/3)

630

cujos registros foram socializados com todas/o conselheiras/o e com cada regional. Os ofícios

631

com a memória e documentos anexos foram expedidos aos Cress, no dia 05/04 e apresentam

632

como questões em comum a expedição do DIP, problema com os serviços e contratos com a

633

Implanta e os valores dos contratos. Foi feita a orientação sobre a prestação de contas do Projeto

634

de Apoio ao CRESS–AP (uso do recurso para pagamentos de encargos sociais em atraso,

635

gerando multa e juros no total de R$ 1.391,46 - IRRF: R$ 613,31 e GPS: R$ 778,15). O Cfess

636

analisará os documentos que o Cress-PA ficou de enviar sobre a criação da Seccional Marabá

637

e o novo Regimento Interno, que deverá ser homologado pelo Cfess. – Pautar esse assunto no

638

próximo Pleno. Quanto a gestão do Cress/DF, informou sobre a grande dificuldade de

639

realização das atividades do Cress bem como o atendimento à categoria devido ao número

640

reduzido de trabalhadores para dar conta de todas as demandas do Regional embora estejam

641

sem agente fiscal a partir de maio, já publicaram edital para contratação de agente fiscal.

642

Encaminhamentos: i. Pensar sobre a necessidade de alteração na Resolução nº582 (Art.13 e

643

Parágrafo Único), que trata sobre questões conflitantes em relação à criação de Seccional; ii.

644

aprofundar estudos sobre um parâmetro de estrutura mínima e referência para funcionamento

645

dos Cress e também na formação de quadros, como investimento para a composição das

646

próximas gestões dos Cress. DAS DIFICULDADES DE CONSELHEIRAS DE ATUAÇÃO

647

NA GESTÃO: Necessidade de dialogar com as conselheiras que por distintos motivos não tem

648

conseguido acompanhar as ações com o propósito de compreender esses afastamentos e

649

encaminhar, conforme das

650

ELEITORAL – CNE foi trazido que a Comissão Regional Eleitoral (CRE) e Cress /SP

651

consultou a CNE sobre a possibilidade de adiamento do processo extraordinário eleitoral da

652

seccional de Campinas, diante do acirramento do cenário pandêmico em todo o Brasil, e em

653

especial no estado de São Paulo. A CNE realizou reunião com suas cinco representantes no dia

654

29/03/21 para analisar a documentação recebida com suas justificativas e razões. Também,

655

solicitou um parecer da assessoria jurídica do Cfess que se pronunciou através da Manifestação

656

Jurídica nº 12/2021 – V. Após análise das solicitações e da manifestação jurídica do Cfess, a

657

CNE decidiu pelo acatamento da Manifestação Jurídica que considera precoce interromper o

particularidades

(Beth). Da COMISSÃO

NACIONAL

20

658

processo e pela manutenção do processo eleitoral convocado por meio de edital publicado no

659

DOU, no dia 23 de fevereiro de 2021, tendo como base os seguintes argumentos: a) não há

660

previsão normativa para casos de adiamento no Código Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS

661

(Resolução CFESS nº 919/2019); b) a interrupção do processo, ainda que possa ser determinada

662

com base no artigo 63, gera a anulação de todo o pleito eleitoral referenciado pelo Edital de

663

23.02.2021 (art. 56, II); c) com isso, o CFESS terá que tomar novas providências no âmbito das

664

relações contratuais estabelecidas com as empresas de voto online e de auditoria; d) mesmo

665

considerando o momento e às preocupações em relação às condições sanitárias enfrentadas pela

666

população de São Paulo/SP devido ao agravamento da pandemia do covid-19, os processos

667

extraordinários desencadeados desde 2020 para a Seccional de Campinas sempre foram

668

realizados nesse contexto da pandemia do novo coronavírus – covid; e) não há qualquer

669

horizonte plausível quanto à superação do cenário pandêmico; f) os editais já previram a

670

realização dos atos do processo eleitoral por meio virtual; g) já foi iniciado o prazo instituído

671

para a inscrição de chapas o que leva mais de 30 dias (24 de março a 26 de abril 2021), podendo

672

nesse período ocorrer a inscrição de novas chapas concorrentes; g) assim, a suspensão ou

673

anulação do processo poderá, em tese, ferir o direito de assistentes sociais que podem ter se

674

organizado por meio de chapa/as para participar/em do pleito. Com isso, foi iniciada a

675

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. Iniciou-se com o debate sobre a atuação política

676

do Cfess na defesa da política de assistência social e do SUAS: inserção nos fóruns/frentes e

677

estratégias de mobilização na conjuntura de crise sanitária e do capital (ponto em continuidade

678

a discussão iniciada no Pleno de Março/2021 e que necessita de maior tempo). XII

679

CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA DE DIÁLOGOS

680

TEMÁTICOS MOBILIZADORES, INFORMES E MOBILIZAÇÃO DOS CRESS, foi

681

informado que a participação do Cfess na condição de observador tem sido prejudicada no

682

formato virtual, pois não é possível ter momento de fala nas reuniões. Quanto a reunião do

683

Cfess com os Regionais, em 25/03/2021 foi registrada expressiva presença dos Cress na

684

reunião, cuja pauta foi relacionadas as ações de incidência na política da assistência social.

685

Avaliou-se a reunião de forma positiva e produtiva que vem a fortalecer esse espaço de

686

articulação que deve ser permanente. Como forma de agilizar as trocas foi definida a criação de

687

grupo pelo whatsapp com participação dos 27 Cress e do Cfess, com vistas a socializar

688

estratégias de incidência na política, estabelecendo unidade nas ações desenvolvidas; a as

689

discussões sobre a 12ª Conferência serão priorizadas devido à proximidade da sua realização,

690

porém a ideia é que seja um espaço de articulação permanente do Conjunto, principalmente
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691

para a discussão do controle social da política. O debate seguinte foi sobre LEI DA

692

EDUCAÇÃO: INFORMES E PRÓXIMOS PASSOS DA LUTA. Essa pauta se desdobra em

693

ações da Coordenação Nacional, ações de articulação do Conjunto, ações de organização de

694

observatório. Em relação ao último ponto (observatório) foi pensada a possibilidade de

695

contratação de estudante bolsista ou extensionista para dar suporte ao monitoramento e

696

alimentação das informações. Entretanto, segunda manifestação da assessoria jurídica, não é

697

possível a contratação na modalidade sugerida, tendo em vista a natureza jurídica do Cfess,

698

podendo se pensar em outra forma, a exemplo de estagiário ou pelo programa “jovem aprendiz”.

699

Encaminhamento: i. este ponto será retomado no próximo Pleno (Comissões de Seguridade e

700

de Formação); ii. continuar no acompanhamento da pauta (assessora Cristina). Quanto a

701

DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: INSERÇÃO NO FNDCA,

702

ELEIÇÕES DO CONANDA E NOVAS DEMANDAS. Em relação à pauta de defesa dos

703

diretos da criança e do adolescente. O Cfess participará do processo eleitoral para o Conanda

704

na condição de candidato e eleitor; toda a documentação para inscrição está sendo

705

providenciada para a indicação do conselheiro Agnaldo para participar da assembleia de eleição

706

na condição de titular e a assistente social Magali Franz na condição de suplente.

707

Encaminhamento: i. providenciar a inscrição do Cfess por meio do conselheiro Agnaldo para

708

participar da assembleia de eleição na condição de titular e da assistente social Magali Franz na

709

condição de suplente (Agnaldo, Elaine, Zenite e Sandra); ii. no âmbito do FNDCA vem sendo

710

discutida a formação de uma chapa de representações da sociedade civil, com perfil que venha

711

a fortalecer as ações do conselho nacional e da política em defesa dos direitos da criança e do

712

adolescente, fazendo frente aos retrocessos e perspectivas conservadoras que permeiam essa

713

pauta (Agnaldo); iii. as conselheiras do Cfess que atuam em outros espaços de controle social,

714

podem também fazer divulgação do processo e chamamento à participação no pleito; iv.

715

elaborar texto de caráter mobilizador para dar suporte ao processo eleitoral (Agnaldo). AÇÃO

716

JUDICIAL PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA

717

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ANCED) junto à Vara da Infância

718

e da Juventude do Distrito Federal contra empresas nacionais e multinacionais (grandes

719

corporações) que desenvolvem jogos eletrônicos virtuais para o público infantil e adolescente

720

infantis. Na ação é questionado o formato desses jogos que, embora possam ser “baixados”

721

gratuitamente, induzem o/a jogador/a, gradativamente, à compra de produtos adicionais que,

722

supostamente, melhorariam a performance do/ a jogador, incentivando-os/as a aquisições que

723

possibilitam maior competitividade e sucesso nos jogos. Tal prática, segundo a Anced, se

22

724

configura como “jogos de azar”, que são proibidos na legislação brasileira. O fato é mais grave

725

quando envolve crianças e adolescentes. Após debate, considerando a relevância da questão, o

726

Cfess apoiará tal iniciativa: Encaminhamentos: i. O cfess assinará a Carta Pública sobre o

727

tema, na qual se explicita o contexto e as razões da ação (Agnaldo e Sylvia); ii. participará,

728

junto com outras entidades, de audiência a ser agendada com o juiz da Vara da Infância e da

729

Juventude do Distrito Federal (Agnaldo e Sylvia); iii. o Cfess se habilitará na ação na condição

730

de “amicus curiae” (Agnaldo e Sylvia). O assunto seguinte se referiu a DEFESA DO SUS:

731

DEBATES SOBRE VACINAÇÃO, MAIO DE LUTAS DE TRABALHADORES, ABRIL DA

732

SAÚDE E ESPAÇOS DE LUTA por meio dos informes relativos à participação na Plenária

733

Nacional da FNCPS em 10 de abril de 2021; Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril.

734

O Cfess lançou manifesto, abordando a vacinação como direito universal: vacinação e políticas

735

sociais para toda a população!; a publicação reforça posição de que vacinação deve ser

736

universal, alertando para o PL do “camarote da vacina”, que tramita no Congresso. Logo após,

737

foi trazido o debate sobre ação do Cress-PA que divulgou a oferta de vacina contra covid-19 a

738

ser direcionada a assistentes sociais, inclusive com a aplicação na sede do Cress que teve

739

repercussão no âmbito dos demais Cress, que também manifestaram estranhamento diante da

740

atitude do referido Regional. A conselheira Maria Rocha apresentou considerações e

741

explicações sobre o fato na perspectiva do Cress, que relevou ter sido uma ação do município

742

de Belém que direcionou uma determinada quantidade de doses das vacinas para todas as

743

categorias da saúde, envolvendo nesse processo, os conselhos profissionais. Informou ainda o

744

dilema enfrentado pela gestão do Cress que, embora concordando coma posição do Conjunto,

745

também se viu pressionado pela categoria, que assim como em outros estados tem cobrando

746

interferência dos conselhos no processo de vacinação, por entender que são profissionais de

747

saúde e que muitos estão atuação em serviços essenciais durante a pandemia (assistência social

748

e saúde). Ou seja, aceitar ou não aceitar participar dessa ação, traria desgastes para o Cress

749

perante à categoria, optando então em participar da distribuição de vacinas para assistentes

750

sociais, divulgando a ação que aconteceu na sede do Cress. Diante do exposto foi apontada a

751

necessidade de diálogo com o Cress na perspectiva de uma reflexão política sobre os fatos e as

752

circunstâncias diante da atual conjuntura. Encaminhamento. Aguardar a manifestação do

753

Cress perante o Cfess para agendamento de reunião. Com isso, foi trazido o ponto a DEFESA

754

DA

755

ANTIMANICOMIAL; V CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL E AÇÕES DA FRENTE

756

PARLAMENTAR MISTA. Em relação à pauta saúde mental, álcool e drogas foi definida a

REFORMA

PSIQUIÁTRICA

E

SAÚDE

MENTAL:

DIA

DE

LUTA
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757

elaboração de Cfess Manifesta em referência ao Dia da Luta Antimanicomial (18 de maio),

758

abordando os retrocessos da contrarreforma psiquiátrica e a defesa da luta antimanicomial. Foi

759

informado ainda sobre a participação do Cfess nessa pauta por meio da Frente Parlamentar

760

Mista em Defesa da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, ações que se inserem na

761

mobilização permanente em torno da pauta e diálogos constantes com entidades e movimentos

762

sociais. Foram solicitadas à Consultoria da Câmara dos Deputados mapeamento das

763

proposições legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados, relativas à: política de

764

atenção à saúde mental; e política nacional de combate ao uso de álcool e outras drogas. Visa a

765

identificação das proposições que deverão ser objeto de intensificação da ação parlamentar.

766

Elaborados os requerimentos de audiências públicas. Por fim, foram tecidas reflexões acerca da

767

ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL: BALANÇO, TAREFAS E

768

REPRESENTAÇÕES em que a conselheira Elaine faz uma apresentação da comissão,

769

enfocando a sua forma de organização (composição, formato e periodicidade das reuniões),

770

destacando que além das conselheiras que compõem a comissão, outras conselheiras se

771

agregam em determinadas pautas, a saber: Kênia, na pauta da educação, Lylia, na pauta do

772

INSS; Kelly, na pauta da assistência e Mauricleia, na questão urbana. São apresentados todos

773

os espaços da seguridade social que o Cfess compõe e as/os respectivas/os representantes no

774

Conanda, CNS e comissões, CNAS, Fóruns e Frentes. Identificou que as articulações entre

775

comissões, tais como: na temática de criança/ adolescente se articulam a CEDH, COFI e

776

seguridade; saúde da mulher se articula a CEDH e seguridade; em relação à educação e ao tema

777

das residências multiprofissionais, as comissões de formação e seguridade. Foram apresentadas

778

as competências da Comissão, assim como indicativos de propostas para condução das tarefas

779

em seu âmbito, dada a sua amplitude: a) articulação entre defesa das políticas sociais, do

780

trabalho profissional e da profissão; b) construção de acúmulos de discussões e definição da

781

linha política para tocar a pautas; c) reflexão sobre as demandas concretas desse tempo

782

histórico; d) estabelecimento de prioridades – linha Enfrentamento à Pandemia; e) pautar

783

grandes temas da conjuntura; f) divulgação das Bandeiras de Luta; g) ampliação das

784

representações com assistentes sociais de base; h) ampliação dos diálogos com sujeitos de

785

referência; i) intensificação da articulação com os CRESS; j) articulação com entidades e

786

movimentos sociais; l) acelerar ações e desburocratizar caminhos; m) aprimoramento das

787

atividades da coordenação, fluxos de discussão/decisão, socialização das informações e

788

descentralização das ações. Foram apresentadas as diversas ações em andamento relativas aos

789

temas: lei da educação; defesa dos direitos de crianças e adolescentes; saúde mental, álcool e

24

790

drogas; previdência social e INSS; defesa do SUS e da saúde pública. Também são apresentados

791

alguns pontos sobre a vacina, que poderiam ser tema de diálogos com a categoria e pensar em

792

algumas linhas permanentes de diálogo. Em relação à ampliação das representações do Cfess

793

em espaços de controle social: há uma certa dificuldade em convidar profissionais fora da

794

gestão, tendo em vista o perfil desejado, que inclui a confiança política da gestão,

795

disponibilidade, inserção nas pautas, etc. Encaminhamento: O conjunto das conselheiras/o

796

contribuirá, levantando alguns nomes para decisão no próximo Pleno. Após isso, o encontro foi

797

finalizado às vinte e duas horas (22h). O último dia do Pleno, dezoito de abril, foi iniciado às

798

dez horas (10h) sob a coordenação da conselheira Elaine Pelaez que iniciou com a informação

799

de que seria necessário recuperar alguns pontos que precisaram ser retomados devido a

800

pendências para o encaminhamento. Assim, foi retomado o debate do nome para palestrante

801

para o DIA 15 DE MAIO para definição do segundo nome para a conferência, além da assistente

802

social e professora Valéria Correia, já confirmada. Considerando o perfil definido de ser uma/

803

um assistente social com inserção na temática indígena que trate das lutas históricas e

804

resistências na atual conjuntura, abordando também o trabalho de assistentes sociais junto à

805

população indígena e povos originários com indicação de dois nomes que serão contatados pela

806

ordem definida pelo Pleno. Encaminhamento: formalizar convite por meio de contato

807

telefônico e envio de ofício. O segundo ponto se referiu a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

808

CRESS-MS que foi retomado para a definição da composição da comissão, a ser formada por

809

conselheiras/o, pois somente havia a indicação da conselheira Alessandra Dias.

810

Encaminhamento: Após debate, foi definida a composição: Alessandra Dias, Elizabeth

811

Borges, Elaine Pelaez, como titulares e Emilly Tenório, como suplente. Com isso, foi dada a

812

palavra para a coordenadora da COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, que

813

informou ao Colegiado que apresentavam três pontos para serem debatidos, conforme seguem

814

dispostos. O primeiro ponto se referiu Of. nº 01/2021-SoBSSC, que também foi encaminhado

815

para Abepss e Cress, que trata manifestação de um grupo de assistentes sociais ao Cfess com

816

perguntas quanto ao não reconhecimento de realização de terapias associadas ao título e/ou ao

817

exercício profissional do assistente social, conforme Resolução Cfess nº 569/2010.

818

Encaminhamentos: Responder a demanda apresentada a partir dos acúmulos do Conjunto. O

819

ponto seguinte tratou do SERVIÇO SOCIAL NO INSS. Realizado informe sobre reunião em

820

2/4/21 de estratégias de encaminhamentos para seguir na defesa do Serviço Social no INSS,

821

articulando trabalho profissional e defesa da política de previdência social Encaminhamentos:

822

i. Organizar reuniões com os Cress a fim de discutir a pauta do Conjunto e alinhar as ações;
_____________________________________________________________________________________
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF
Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420
E-mail: cfess@cfess.org.br - Home Page: http://www.cfess.org.br

823

debater a pauta do INSS e propor ações nos estados em articulação com entidades de defesa de

824

direitos e sistema de justiça; ii. Retomar articulações com outros conselhos que tenham interface

825

com as temáticas em debate, a exemplo do CNAS e Conade na pauta da pessoa com deficiência,

826

além do CNS; iii. Propor audiência pública para tratar do acesso ao BPC na Câmara Federal

827

pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência; iv. Construir e organizar reuniões com

828

um grupo de referência composto por profissionais de serviço social com inserção na temática

829

para promover diálogos que auxiliem na construção de ações de caráter técnico e político,

830

relacionadas ao INSS e à política de previdência social. Foram sugeridas pela Cofi algumas

831

indicações de nomes de profissionais de cada região do País. Pensar na inclusão de profissionais

832

da base que atuam no INSS, ficando indicado que essa questão seja discutida no grupo a ser

833

formado. Importante considerar a aproximação com a base na perspectiva de formação de

834

quadros para o fortalecimento da profissão; v. Dialogar com a Comunicação para retomar e dar

835

visibilidade ao que já fizemos sobre a pauta, além da criação de uma nova sessão no site que

836

agregue ações do Cfess em algumas áreas como a defesa das políticas sociais, questões sobre o

837

exercício profissional, publicação de notas, pareceres etc; vi. Resgatar Campanha que já foi

838

realizada da defesa do Serviço Social; vii. Socializar com o conjunto das conselheiras/

839

conselheiro e assessorias todo o material selecionado pelas assessorias especial e jurídica; viii.

840

Delimitar as atribuições das entidades, pois, em alguns momentos a categoria encaminha

841

demandas não relacionadas a essa atuação; ix. Definido como eixo norteador e prioritário das

842

ações: Defesa do Trabalho Profissional com Qualidade no INSS. Por fim, foi falado que a

843

conselheira Alessandra sobre episódio ocorrido em reunião com grupo de assistentes sociais do

844

INSS, sendo indicada a necessidade de se localizar o registro da citada reunião (ocorrida por

845

meio virtual) para análise do conteúdo e adoção das providências que se façam pertinentes. O

846

último ponto apresentado se refere a PL 2635/2020 30 horas, em tramitação, que dentre outras

847

questões pode alterar a lei de regulamentação para incluir artigos sobre a jornada de trabalho

848

de 30 horas semanais, especificando que tal garantia abrange assistentes sociais vinculados à

849

administração pública direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, dos

850

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Foi enviado para o autor da PL uma análise

851

realizada pela assessoria jurídica do teor documento considerando as dificuldades e impasses

852

jurídicos que temos enfrentado na interpretação e origem da lei 12.317/2010; da substituição

853

do termo “profissionais do Serviço de Assistência Social” por assistente social; dentre outros

854

pontos. Encaminhamentos: i. Avaliar a necessidade de explicitar para a categoria os limites

855

da atuação do Cfess nessa pauta legislativa face à sua dinâmica e definir junto com a

26

856

Comunicação forma de dar conhecimento à categoria sobre a tramitação dessas matérias de

857

interesse do Serviço Social e os posicionamentos e ações do Cfess (Maria e Erika); ii. refletir

858

quanto o envolvimento das entidades sindicais nessa pauta, considerando seu caráter de lutas

859

sindicais. Logo após foi iniciado o ponto da DIRETORIA EXECUTIVA com assuntos

860

tratados pela TESOURARIA, conforme seguem dispostos: a. RELATÓRIO DE GESTÃO:

861

prorrogação pelo TCU o prazo para entrega do Relatório de gestão 2020 para 30 de junho, tanto

862

para o relatório anual de gestão, quanto para os relatórios periódicos de 2021, conforme

863

normativa. O GT responsável pela elaboração informou sobre o andamento do trabalho e que

864

as considerações apresentadas pelas conselheiras serão incorporadas ao documento.

865

Encaminhamento: Mesmo com a ampliação do prazo para 30/6, o relatório de 2020 poderá

866

ser finalizado até 30/4, quando será publicado no Portal da Transparência do Cfess; b.

867

RELATÓRIO TRIMESTRAL: com a prorrogação do prazo de entrega pelo TCU para 30/6 foi

868

estabelecido um cronograma: b1. o período de referência é janeiro a maio/21; b2. elaboração

869

pelas Comissões até 10 de junho por meio do instrumento que será enviado m tempo hábil para

870

o preenchimento por cada área responsável; b3. consolidação do relatório de 11 a 20 de junho;

871

b4. trabalho de diagramação por parte da Comunicação de 21 a 30 de junho; e b5. publicação

872

no site dia 30 de junho; c. PROCESSOS E LICITAÇÕES EM ANDAMENTO: foi apresentada

873

uma lista com todos os processos em andamento para definição de prioridades de modo a

874

orientar a atuação da CPL. Encaminhamento: i. Definidas seguintes prioridades: c1.

875

Contratação de consultoria em TI; c2. Contratação de consultoria para implementação da

876

LGPD; c3. Contratação De consultoria para mapeamento dos fluxos de trabalho do Cfess; ii. as

877

demais licitações seguirão os procedimentos de praxe em sequência: plataformas de reuniões

878

online; licença dos software utilizados no Cfess; iii. as comissões devem apresentar demandas

879

de serviços ou produtos que necessitem de licitações para organização pela CPL considerando

880

os tempos necessários para evitar paralisações dos processos em andamento; d. POLÍTICA DE

881

ESTÁGIO NO CFESS E ABERTURA DE CAMPO PELA COMUNICAÇÃO: Foi reportada

882

providência para contratação de estagiário/a para a unidade administrativa da Comunicação

883

onde já foi elaborado uma proposta com justificativa por parte da Comissão de Comunicação

884

para nortear o termo de referência para contratação. A assessoria jurídica acompanhará o

885

processo, por meio do assessor Vitor Alencar. Encaminhamentos: i. realizar contratação por

886

meio das instituições que atuam como agente de integração entre estudante-unidade de ensino

887

e concedente de campo de estágio, neste caso o Cfess; ii. definido o valor da bolsa de R$

888

1000,00 (mil reais); iii. estabelecer a jornada de trabalho e critérios para o perfil, mas considerar
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889

a necessidade de se realizar ações afirmativas; iv. retomar no próximo Pleno, o debate sobre a

890

viabilidade de que outros espaços ofereçam campo de estágio; e. TABELA DE

891

PROGRESSÃO: devido a mudança de proposta e periodicidade, foi solicitado pelos

892

representantes dos/das trabalhadores/as, ser necessária uma reanálise sobre os impactos

893

financeiros do regramento adotado e da necessidade de um modelo de transição entre tabelas.

894

Encaminhamento: Dada a necessidade de análises do assessor jurídico e do assessor contábil,

895

esse ponto voltará no próximo Pleno. Na sequencia, apresentados pontos relativos a

896

SECRETARIA: a. LEITURA DA ATA MARÇO/2021: aprovado o documento, sendo

897

indicado que cabe informar no teor das Atas, o motivo de ausências de conselheiras/ conselheiro

898

no Pleno quando ocorrer. Encaminhamento: publicação no site (Sandra e Comunicação); b.

899

CONVITES: apresentado quadro com os convites sem representação para essa definição pelo

900

Colegiado, conforme seguem itenizados: 1. Cress AL e o Grupo de Pesquisa Políticas Públicas

901

e Processos Organizativos da Sociedade da Faculdade de Serviço Social (FSSO/UFAL): para

902

da abertura do Curso de Extensão: Política e Organização da Educação Básica no Brasil, às 19h

903

do dia 15/4/2021 - Confirmar conselheira Kênia; 2. CRP-SP: para o "Seminário Estadual

904

Implementação da Lei 13935/2019 no estado de São Paulo: Desafios aos Profissionais do

905

Serviço Social e da Psicologia na Educação”, de forma on-line, em 16/4/2021: Confirmar a

906

conselheira Eunice; 3. Cress-SP: para mesa de abertura e palestra no Webnário Estadual da

907

Comissão de Orientação e Fiscalização sobre o tema: “A origem e estruturação das relações

908

patriarcais de gênero, raça e classe”, a realizar-se em 24/4/2021 das 9h às 17h30, pela

909

plataforma youtube: Confirmar participação de Emilly para os dois momentos; 4. Cress-MG:

910

para Reunião Ampliada: “Os rumos da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e o papel de

911

assistentes sociais nesta luta”, a realizar-se em 22/4/202, pela plataforma zoom: Confirmar a

912

conselheira Elaine; 5. Cress-SC: evento sobre a lei 13.935/2019 - Serviço Social na Educação,

913

em 27/4/2021 às 19 horas, via google meet: Confirmar a conselheira Kênia; 6. UniFAP - Centro

914

Universitário Paraíso (Juazeiro do Norte-CE): para participar do Projeto Conhecer, executado

915

na disciplina de Ética Profissional, sobre o papel do Conjunto Cfess-Cress, Abepss, Enesso,

916

Sasec a realizar 24/04/2021: Informar impossibilidade; 7. Universidade Federal Fluminense:

917

para 1º Fórum de Supervisão de estágio, a realizar-se em 5/5/2021: Verificar a possibilidade

918

com a conselheira Kênia; caso não possa, Elizabeth representará o Cfess Encaminhamento:

919

elaboração de ofícios para formalização respostas aos convites (Sandra e Jarbas); c.

920

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA BA: apresentado informe que se encontra em funcionamento

921

com suporte da coordenadora executiva Sandra Sempé e do assessor jurídico, Vitor Alencar e

28

922

do suporte de TI de Wilson, sob o acompanhamento da conselheira Dácia. No momento, a

923

comissão está na fase de levantamento de indícios a partir de documentos recebidos; outros

924

documentos e informações foram solicitados ao Regional e também ao sindicato representativo

925

dos/as trabalhadores/ trabalhadoras do Cress. Por fim, trazido os pontos da PRESIDÊNCIA:

926

a) SOBRE AS ORIENTAÇÕES SOBRE ETAPAS DELIBERATIVAS DO CONJUNTO E

927

COMPOSIÇÃO DE GT PARA PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS PLENÁRIAS. Foi feita a

928

indicação e aprovada a composição de comissão organizadora para desencadear as

929

providências, com isso, será formada por Maria Rocha, Francieli Borsato e Mauricleia Santos

930

com apoio da assessora Cristina Abreu, que estará de férias entre os dias 10 a 29/05, nesse

931

período será substituída pela assessora Adriane Dias nesse período. Encaminhamento:

932

agendada reunião para 23/4 às 16h; b. COMEMORAÇÕES DO 15 DE MAIO: Devido aos

933

diversos convites de participação do Cfess em eventos comemorativos ao 15 de maio, será

934

elaborado uma proposta de aspectos que devem ser reforçados nas falas de conselheiras/o e

935

encaminhado para contribuição de todas/o (Beth, Dácia e Mauri); c. CELEBRAÇÃO 1º DE

936

MAIO: Foram discutidos os indicativos de conteúdos: c1. Focar na organização da classe

937

trabalhadora frente a crise social, política e sanitária; c2. o significado de maio e questões do

938

trabalho que possibilitem aproximação com assistentes sociais; c3. posicionamentos e

939

compromissos do Cfess a partir das Bandeiras de Lutas. Encaminhamento: a conselheira

940

Mauricleia fica responsável de iniciar a tarefa que será dialogada com a comunicação, bem

941

como a forma de divulgação (Mauricléia e Comissão de Comunicação). Com isso, Elizabeth

942

Santana Borges teceu as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu a mesma

943

por encerrada às dezoito horas e vinte e sete minutos (18h27min|) com agradecimento a

944

participação e qualidade dos debates realizados ao longo da jornada de quatro dias. Nada mais

945

havendo a tratar, eu, Dácia Cristina Teles Costa, lavrei a presente ata, que assino em conjunto

946

com a Presidenta do Conselho.

947
948
949

Brasília, 18 de abril de 2021.
Maria Elizabeth Santana Borges
Presidente

Dácia Cristina Teles Costa
1ª Secretária
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