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239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO 

Comunicação Interna 10 /2021, de 29 de março de 2021 (convocação) 

PAUTA – 15 a 18 de abril de 2021 

 

15/04 (quinta-feira) – 19h às 21h  

• Leitura e aprovação da pauta  

• Avaliação e priorização das pautas politicas e atuaçaõ da gestão por meio das Comissões  

 

16/04 (sexta-feira) – 14 às 19h 

• Debate sobre Assistência Social, articulações políticas e espaços de representação  

 

• COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

1 - Informes: Repasse reunião da Agenda 2022 e Retorno Comissões Instrumental Planejamento 

comunicação; 

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

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

aprovação da arte; 

3 - Pesquisa Comunicação (contratação pesquisadora); 

4 - Campanha do triênio: Definição dos nomes das conselheiras CFESS para comporem GT, 

reunião ampliada 26/05 16h, debate específico das estratégias de construção da campanha, 

envolvimento dos CRESS. 

 

17/04 (sábado) – 9 às 18h 

Manhã – 09 às 12h30 

• COMISSÃO DE ETICA E DIREITOS HUMANOS  

1. Parecer Jurídico 07/2021 - Instrução Processual remota 

2. Parecer 11/2021 - Sobre supensão por débito 

3. Situação vivenciada no ultimo julgamento de recurso ético (CRESS MS) 

4. Informe sobre desaforamentos 

5. Informe sobre desagravo público 

6. Agendamento de julgamento de recursos éticos pendentes (3) 

 

• COMISSÃO DE FORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Formação 

1. Fórum Nacional de Formação e Trabalho com qualidade em Serviço Social; 

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

Centro Oeste, no dia 17.03.2021; 
3. Participação de reunião na DECIT/SECITEC/MS sobre Residência em Saúde com ênfase em 

Genética e Genômica dia 09.04.2021; 
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4. Plano nacional de fortalecimento das Residências; 

5. Participação na abertura do Coness – 27.03.2021 

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

Pública e gratuita (Conedep) dia 23.03.2021; 

7. Acordo Cooperação Técnica com o MPT – leitura e aprovação de parecer. 

 

Relações internacionais 

Próxima reunião da comissão ampliada - 21.04.2021    

 

Almoço 

 

Tarde - 13h30 às 19h 

• CONSELHO FISCAL  

Aprovação do relatório de gestão 

 

• COMISSÃO DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  

1. Apresentação de Manifestação Jurídica com a minuta de reedição da Resolução sobre a 

prorrogação do prazo e aplicação de juros e multas da anuidade; 

2. Informes: 

i. Expedição dos DIP’s  

ii. Reunião Adm-Fin e Conselho Fiscal  

iii Reuniões realizadas pela C.Adm-Fin com os Cress: DF (15/3), PA (23/3) e AP (29/3).  

 

• COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  

1. Atuação política do CFESS na defesa da política de assistência social e do SUAS: inserção nos 

fóruns/frentes e estratégias de mobilização na conjuntura de crise sanitária e do capital (ponto em 

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

1.1. XII Conferência nacional de assistência social - proposta de diálogos temáticos 

mobilizadores ao vivo, informes e mobilização dos CRESS; 

2. Lei da Educação: informes e próximos passos da luta;  

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

novas demandas;  

4. Defesa do SUS: debates sobre vacinação, Maio de lutas de trabalhadores, Abril da saúde e 

espaços de luta; 

5. Defesa da reforma psiquiátrica e saúde mental: dia de luta antimanicomial; V Conferencia de 

Saúde Mental e Ações da Frente Parlamentar Mista; 

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

7. INSS, defesa da política de previdência e do SeSo - a ser pautado na Cofi 

18/04 (domingo) – 10 à.s 13h 

• COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – não foi acusado recebimento 

 

• DIRETORIA EXECUTIVA  

1. Tesouraria (a. relatório de gestão; b. relatório trimestral; c. processos e licitações em 

andamento; d. política de estágio no Cfess e abertura de campo pela Comunicação; e. 
modelo de transição para tabela de progressão). 
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2. Secretaria: a. leitura e aprovação da ata março; b. convites; e c. Comissão de Sindicância 

BA) 

3. Presidência: Orientações sobre etapas deliberativas do Conjunto e composição de GT 

para processo de formação das plenárias. 

 

• O QUE OCORRER 
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