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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO 
24 DE MARÇO DE 2018 

 
Aos vinte quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, realizou-se no 1 

auditório do CRESS 6ª. Região, situado a Rua Tupis 485 - sala 504 Centro, Belo 2 

Horizonte (MG), a decima reunião de Conselho Pleno do Conselho Regional de 3 

Serviço Social - 6ª Região, gestão 2017-2020. Estiveram presentes os/as 4 

seguintes conselheiros/as da sede: a).Presenças. Sede: Julia Maria Muniz 5 

Restori, Ana Maria Gomes de Souza Bertelli, Maura Rodrigues Miranda, Jose 6 

Ribeiro Gomes, Leonardo Koury Martins, Márcia Emisia Jacinto Barbosa, Maicom 7 

Marques de Paula, Geisiane Lima Soares, Ludson Rocha Martins, Angelita 8 

Rangel Ferreira, Maria Auxiliadora de Miranda, Maria da Ajuda Luiz dos Santos. 9 

Secc. Juiz de Fora: Sandra Gomes da Silva, Isabella Lamarca Machado; Secc. 10 

Uberlândia: Rodrigo Valadares, Ariadne Guimarães Ghenov Pimenta; Secc. 11 

Montes Claros: Valdênia Costa Faria, Leonardo da Silva Prates. As 12 

assessorias: Jean Carlos Rocha Fernandes Brito, Denise de Cássia Cunha, 13 

Josiane Cecília Mendes Silva, Shirley de Moraes da Silva, Renata Cristiana 14 

Teixeira Arruda, Michele Araújo Rodrigues, Camila Rocha Braga, Dayane Cristiny 15 

Reis Ferreira , Marcela Ferraz Viana, Elaine das Graças Facundo. b) 16 

Justificativas de ausências: Patrícia Nunes justifica ausência por motivo de 17 

férias. 1. ASSUNTOS PRIORITÁRIOS. 1.2. Contabilidade. O Assessor Contábil, 18 

Rafael informou que o período de janeiro a fevereiro de 2018 apresentou maior 19 

arrecadação que o ano anterior. Houve uma redução de despesas de 10% em 20 

relação ao exercício anterior. Com relação ao acumulado, informou que já foi 21 

arrecadado 31% da previsão orçamentária e 13% das despesas. A presidente 22 

Julia destacou que tem ocorrido boa adequação dos gastos à realidade e que 23 

estes devem prosseguir com responsabilidade para ser possível honrar os 24 

compromissos da gestão. 1.2.1.Aprovação dos Demonstrativos Financeiros 25 

dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. O Conselho Pleno aprova os 26 

Demonstrativos apresentados, conforme reprodução. 1.2.2.Balancetes. O 27 

assessor contábil Rafael José Lopes fez uma breve apresentação da situação 28 

financeira e orçamentária do Conselho, apresentando os Demonstrativos 29 

Financeiros, bem como as demais peças demonstrativas do processo referente 30 

aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, obedecem as instruções 31 

determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Normas Aplicadas à 32 

Contabilidade Pública e o Conselho Federal de Serviço Social. Após discussão 33 

pelos presentes das questões apresentadas pela Assessoria Contábil, pelo 34 

Conselho Fiscal e demais manifestações sobre a realidade orçamentária e 35 

financeira deste Conselho, apresentado o Parecer Favorável  do Conselho Fiscal 36 

e suas recomendações, submete-se a aprovação a Prestação de Contas dos 37 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.  Deliberação: Apreciadas a 38 

apresentação contábil e as recomendações do Conselho Fiscal, o Conselho Pleno 39 

delibera pela aprovação da Prestação de Contas dos meses de Janeiro e 40 

Fevereiro de 2018. 1.3. Conselho Fiscal. 1.3.1. Conselho Fiscal - Indicativos. 41 
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A Conselheira Fiscal, Maria Auxiliadora, destacou os avanços positivos dos 42 

processos da gestão administrativa - financeira e a importância de aprimorar os 43 

planejamentos para garantir a boa gestão destes. O objetivo é aperfeiçoar cada 44 

vez mais a relação dos planejamentos com o centro de custos, e ressaltou a 45 

importância de cada diretor e assessor ter a compreensão da gestão financeira de 46 

sua área e conhecer e acompanhar o centro de custos. 1.4. Repasse da reunião 47 

preparatória para o Encontro Descentralizado Região Sudeste: A vice-48 

presidente Ana Bertelli representou o CRESS MG na reunião e informou que este 49 

ano encontro ocorrerá no Espírito Santo. A proposta de data é 27 a 29 de julho. 50 

No dia 27, haverá a mesa de abertura no horário de 14h30 as 16h30.  Em seguida 51 

será discutido o Eixo de Seguridade Social das 17h às 21h.  Discutiram a 52 

proposta de os eixos concentrarem o maior número de participações dos 53 

delegados. O Encontro das COFIS será realizado um dia antes do início do 54 

evento, dia 26.07. Informou que neste ano será ofertado o espaço Kids, sendo 55 

que cada CRESS deverá  informar ao CRESS Espírito Santo quais participantes 56 

tem o interesse em levar os filhos.  Encaminhamentos: 1. Cada CRESS deverá 57 

elaborar indicadores objetivos para o monitoramento das deliberações, visando 58 

dinamizar as discussões e, para que as mesas sejam bem direcionadas.  O prazo 59 

para envio desses indicadores é até o dia 30 de abril. 2. A assembleia para 60 

eleição dos delegados deverá ser realizada até a primeira semana de junho, 61 

tendo em vista as datas de jogos da copa do mundo; maior tempo para 62 

preparação dos delegados de base e aquisição das passagens com custos 63 

menores. 3. Os coordenadores das Comissões Políticas devem incentivar as 64 

bases das comissões a participarem da Assembleia para eleição de delegados de 65 

base. Sobre a delegação, Júlia lembrou que, para as seccionais, haverá uma 66 

vaga para diretor e uma vaga para profissionais da base e da sede serão cinco 67 

diretores e cinco profissionais da base. Deliberações: a) O Conselho Pleno 68 

referenda a proposta de data de 27 a 29 de julho e a temática proposta para a 69 

mesa de abertura: “Defesa intransigente dos Direitos Humanos e o exercício 70 

profissional”. b) O Conselho Pleno arpova a data para realização da Assembleia 71 

para eleição dos delegados - sexta-feira dia 25 de maio, em substituição a reunião 72 

do Pleno. As Seccionais deverão fazer as suas reuniões ampliadas para que 73 

sejam referendadas na Assembleia. c) Realização de uma reunião para 74 

elaboração dos indicadores, 06 de abril às 8:30 no CRESS MG. As Seccionais 75 

deverão contribuir na criação dos indicadores e enviar para a Sede. 76 

Responsáveis: Julia, Ana Bertelli, Jose Ribeiro e Maicom. d) Os coordenadores 77 

das comissões deverão realizar o levantamento das deliberações que deverão 78 

ser discutidas no Descentralizado e no Nacional para envio à comissão que 79 

trabalhará os indicadores. 1.5.Seminários Regionais – 1.5.1.Projeto “CRESS 80 

na Estrada”– Serão realizados quatro Seminários Regionais na abrangência da 81 

Sede, sendo: Varginha dia 20 de abril, Coronel Fabriciano 04 de maio, Belo 82 

Horizonte: 15 de maio. E Teófilo Otoni que estava com a data de 22 de junho, 83 

devido ao informe do jogo do Brasil na mesma data, será modificado. 84 

Deliberações: a) O Conselho Pleno aprovou o indicativo de ir alguém da 85 

comunicação para auxiliar a cobertura do evento em Varginha. Caso não haja 86 

acréscimos de custos, e a conselheira Maria Auxiliadora irá ao Seminário de 87 
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Varginha, representando o CRESS.  b) Rever a data do Seminário de Teófilo 88 

Otoni – devido ao jogo do Brasil que será no dia 22 às 9h. 1.5.2. Situação do 89 

orçamento dos lanches para os Seminários: A Comissão administrativa indicou 90 

que os valores orçados até o momento estão muito elevados. Os diretores das 91 

seccionais relatam que os eventos realizados pelas Seccionais não têm oferta de 92 

nenhum lanche considerando que a situação financeira atual não favorece os 93 

gastos. Deliberações: O Conselho Pleno delibera pelo não fornecimento de 94 

lanche nos Seminários Regionais da Sede, sendo disponibilizado duas barrinhas 95 

de cereais para cada participante. 2. INFORMES E CONVITES: 2.1. Convite do 96 

Movimento Pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Dia 28/03, 97 

17h30. Deliberação: O Conselho Pleno delibera que seja feito o agradecimento 98 

ao convite e informar da indisponibilidade para a data. Responsável: secretaria. 99 

2.2. Convite do CREFITO para o l Encontro de Presidentes de Conselhos de 100 

Fiscalização Profissional da Área da Saúde de Minas Gerais. Dia 05/04, de 14h00 101 

às 17h00. Deliberação: O Conselho Pleno delibera pela participação da 102 

Presidenta, Julia na reunião. Responder ao CREFITO. Responsável: secretaria. 103 

3.OFÍCIOS CFESS/ OUTROS CRESS: 3.1. OF. CIRC CFESS Nº50/2018 - 104 

Deliberação 21 - eixo Adm/fin - Realizar estudos colaborativos sobre a 105 

viabilidade do voto online e alteração da data da posse das gestões do Conjunto 106 

CFESS/CRESS para janeiro com respectivas reformas necessárias no Código 107 

Eleitoral a serem apresentadas em plenária deliberativa sobre o tema, 108 

antecedendo o Enc. Nac. de 2018. O prazo solicitado para resposta ao Oficio foi 109 

até o dia 22.03. Deliberação: O Conselho Pleno acatou a proposta de mudança 110 

do início do mandato das gestões para o dia 20 de janeiro. Acatou a proposta da 111 

instituição do voto online.  Encaminhamento: Informar em resposta ao ofício que 112 

ainda não houve estudo da Resolução para apontamento de sugestões. 113 

Responsável: Denise Cunha. 3.2. OF. CIRC CFESS Nº55/2018 - Encaminha 114 

resultado do trabalho do GT Atualização das Bandeiras de Lutas do Conjunto 115 

CFESS/CRESS. Conselho Pleno ciente. 3.3. OF. CIRC CFESS Nº57/2018 - 116 

Indicação de inscrições canceladas. Envio da resposta até 27/03. Denise 117 

informou que fará o repasse das informações em resposta ao Oficio, porém 118 

ressaltou que, o período é curto para resposta, mediante a forma de verificação 119 

que o documento apresenta, pois, os 720 nomes listados vieram sem o número 120 

de CRESS e o SISCAFW faz o filtro pelo número de CRESS. Assim, seria 121 

necessária a digitação de nome por nome, sendo que dessa forma, o prazo será 122 

ser extrapolado, não sendo possível cumprir o prazo proposto. Informou que, o 123 

setor fez contato com o CFESS solicitando que os nomes tenham identificação 124 

pelo número do CRESS com o intuito de agilizar o processo. Denise ponderou 125 

ainda que será necessário pautar nos Encontros Descentralizado e Nacional a 126 

discussão dos inúmeros percalços em torno da confecção do Documento de 127 

Identidade Profissional – DIP. 4. SECRETARIA: 4.1.MONITORAMENTO DAS 128 

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO PLENO: A importância do Monitoramento.  129 

Deliberação: O Conselho Pleno delibera pela apresentação das deliberações dos 130 

Plenos anteriores no inicio das reuniões das próximas reuniões dos Conselhos 131 

Plenos. Responsáveis: Julia e Maura pensar o novo formato. 4.2. Email da A.S. 132 

Priscilla Coutinho - Solicita o estudo de viabilidade para realização de um 133 
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encontro com candidatas aos cargos de Deputadas Estaduais e Federais. 134 

Deliberação: Responder a profissional sobre os impedimentos do CRESS para 135 

realizar a reunião. Responsável: Denise Cunha. 4.3.Apresentação do 136 

participômetro – indisponível o acesso para apresentação neste Pleno. 137 

Deliberação: apresentar no Conselho Pleno de abril. 5.COMISSÕES 138 

PRIORITÁRIAS: 5.1.COFI. 5.1.1.Apresentação de pedido de Desagravo 139 

Público: O Conselho Pleno deliberou a indicação do Conselheiro relator, Ludson. 140 

5.1.2 Pedido de desagravos pelo formulário do site: Situação dos muitos 141 

relatos que chegam sem os necessários elementos para subsidiar um desagravo. 142 

Deliberação: O Conselho Pleno deliberou pela elaboração de um manual de 143 

orientação sobre o preenchimento para solicitação de Desagravo. Responsáveis: 144 

Michele Rodrigues, Denise Cunha e Valdênia. 5.1.3. Informe sobre o Boletim 145 

para orientação à categoria sobre Desagravos Públicos: Denise informou que 146 

a Comunicação e a COFI iniciarão a construção do conteúdo. Foi esclarecido que 147 

o relator do processo de desagravo pode dar esclarecimentos, fazer oitivas e 148 

outros procedimentos que julgar necessário, de acordo com a legislação. O 149 

relatório final deve ser apresentado no pleno para aprovação. 5.1.4.PA 084/2017, 150 

o conselho pleno deliberou por acompanhar a deliberação da COFI por acatar o 151 

pedido de impugnação; 5.1.5.PA 37/2017, o conselho pleno deliberou por acatar a 152 

deliberação  da COFI, pela manutenção da multa, não acatando o pedido de 153 

impugnação. 5.1.6.PA 36/2017,   o conselho pleno deliberou por acatar a 154 

deliberação  da COFI, pela manutenção da multa, não acatando o pedido de 155 

impugnação. 5.2.COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA: 5.2.1. Repasse da 156 

reunião do Fórum da Ética. 5.2.2. Agendamento de dois julgamentos: Proposta 157 

de realização em dia de semana ou sábado. Deliberações: O Conselho Pleno 158 

deliberou pelo agendamento dos julgamentos, mediante a adesão dos 159 

conselheiros pelo dia de semana. a) 1º julgamento: 09 de maio às 19h. 160 

Conselheiros participantes: Maria Auxiliadora, Jose Ribeiro, Geisiane, Marcelo, 161 

Ana Maria e Francyelle. 2º Julgamento: 14 de maio às 19h: Julia, Ana Bertelli, 162 

Maura, Jose Ribeiro, Maria Auxiliadora, Rodrigo e Francyelle. Sobre o 163 

Julgamento que será realizado dia 05 de abril às 19h, a assessora jurídica, 164 

Michele, informou que é necessária à presença de todos os diretores que 165 

estavam no julgamento anterior, uma vez que nesse julgamento houve diligência. 166 

Deliberações: a) O Conselho deliberou pela convocação de todos os diretores 167 

que estavam presentes no julgamento anterior. b) Devido ao agendamento do 168 

julgamento, a comissão administrativa se reunirá mais cedo às 14h e as pautas 169 

de diretoria urgentes serão discutidas em sequência. 6.REPASSES DAS 170 

SECCIONAIS: 6.1. Seccional Juiz de Fora: para esta reunião de Conselho 171 

Pleno a Seccional não encaminhou pautas. 6.2. Seccional Uberlândia: 6.2.1. 172 

Inclusão da diretora Yasmine Soares Ferreira CRESS 16.854 e as profissionais 173 

de base: Andrea de Freitas Andrade Sene CRESS 14.926 e Luiza Beatriz Santos 174 

Sobral CRESS 5.647 na COFI, Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a 175 

recomposição da COFI Uberlândia, desde que seja observado se as profissionais 176 

não possuem impedimento legal. 6.2.2. Andamento da reforma da sede própria 177 

da seccional: Jean informou que foram realizados dois pregões desertos, a 178 

assessoria jurídica irá fazer uma manifestação sobre o caso para liberação de 179 
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contratação direta. 6.2.4. Repasse das atividades: Realização de um boletim 180 

informativo  e de uma Roda de conversa em Patrocínio/MG, com avaliação 181 

positiva por seus participantes. Informe que no dia 20/04 será realizado outra 182 

Roda de conversa em Uberlândia/MG. 6.3.Seccional Montes Claros: 6.3.1. 183 

Calendário dos Seminários Regionais da Seccional: os seminários serão 184 

realizados em três municípios: em Buenópolis dia 25/05, em Grão Mongol dia 185 

10/05; e em Almenara dia 11/06. 6.3.4. Avaliação da parceria com a Unimontes 186 

para o IENSS; Denise fez uma avaliação positiva como participante. E disse que 187 

há uma proposta desse evento compor o calendário de eventos da Unimontes. 188 

Ressaltou que a parceria da seccional nos eventos foi muito estratégica e a 189 

presença da seccional foi notada pela categoria. Destacou que aproximadamente 190 

90% por cento dos participantes eram do interior. José Ribeiro destacou a 191 

qualificação dos profissionais e conteúdos que comporão as mesas de conteúdos 192 

gerais e a mesa de apresentação dos trabalhos. Leonardo considerou muito 193 

importante a participação da reitoria e pró-reitores da Unimontes, pois, 194 

participaram da mesa de abertura e destacou o desafio em relação à participação 195 

dos profissionais do município. Deliberação: O Conselho Pleno deliberou pela 196 

elaboração de um oficio de agradecimento pelo apoio ao Seminário Norte mineiro. 197 

6.3.5. Redes sociais: avaliação ético-política sobre as postagens ofensivas 198 

contra o Conselho. Deliberação: O Conselho Pleno deliberou que sejam feitos 199 

prints das publicações sobre informações não verdadeiras sobre o CRESS ou 200 

ofensas e encaminhar para o jurídico para que sejam analisadas para as devidas 201 

providências. 6.3.6.Informes: 6.3.1.Reunião com a Unimontes: realizada 202 

reunião entre a diretora Carla Alexandra e o vice Reitor da Unimontes: A pauta foi 203 

“a importância do curso de Serviço social noturno”. 6.3.2. Reunião do NAS-204 

Veredas: com a participação do diretor Dimas e da agente fiscal Erica no dia 26 205 

de março. 6.3.3. Fechamento da Seccional nos dias 26 e 27 de abril para a 206 

capacitação dos auxiliares administrativos das seccionais – publicar no site o 207 

informe; 6.3.4. Participação da diretora Carla Alexandra no Encontro Nacional 208 

das Seccionais nos dias 13 e 14 de abril em São Paulo/SP. 6.3.5. Concurso 209 

público da prefeitura de Montes Claros edital 002/2015 - por meio do inquérito 210 

civil, informe que aconteceu a primeira posse no dia 1/3/2018. 7. COMISSÕES 211 

REGIMENTAIS: 7.1. COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E 212 

(Comissões: de licitação/ Pregoeiro e equipe de apoio/avaliação e 213 

desempenho/processos seletivos) 7.1.2. Eventos & Viagens: 7.1.2.1. Sem. 214 

Nacional CFESS/CRESS e Seccionais em São Paulo dias 13 e 14.04.18. 215 

Considerando que a representação das Seccionais de todos os CRESS está 216 

sendo custeada pelo CFESS. Considerando as informações já prestadas por este 217 

CRESS ao CFESS e a discussão de encaminhar representação da SEDE-BH a 218 

Diretora Ana Bertelli. Os custos foram estimados em R$ 900,00, Já foram 219 

adquiridas as passagens aéreas, serão disponibilizadas diárias e posteriormente 220 

reembolsadas despesas com transporte. 7.1.2.2. Encontro Fórum das COFIS 221 

em São Paulo dia 07.04.18. Deliberação: O Conselho Pleno autoriza a 222 

representação apenas da Coordenadora da COFI, Maura e da agente fiscal, 223 

Luciana. 7.1.3. Viagens Estaduais planejadas pelas Comissões Locais, em suas 224 

áreas de abrangência, após consulta orçamentária e financeira, aprovadas na 225 
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Diretoria da SEDE e das Seccionais. 7.1.3.1. Viagem NAS Guanhães. A Diretora  226 

Ana Bertelli atendeu o convite do NAS Guanhães dias 9 e 10 de Março, ao custo 227 

estimado de R$ 550,00, com utilização de ônibus, diárias e reembolso de 228 

traslados aprovados pela Diretoria. 7.1.3.2. Viagem NAS Veredas. O Diretor 229 

Seccional Montes Claros Dimas Sales atenderá o convite do NAS Veredas no 230 

mês de Março, com utilização de ônibus/carro próprio e reembolso de traslados 231 

aprovados pela Diretoria da Seccional. 7.1.3.3. Treinamento de Encarregados e 232 

Auxiliares das Seccionais de 12 e 13 para 26 e 27.04.2018. Considerando a 233 

realização conjunta de Atividade de Treinamento para Encarregados e Auxiliares 234 

de Seccionais, anteriormente agendada para 12 e 13 de abril. Propõe-se 235 

alteração para dias 26 e 27 de Abril, véspera do Cons. Pleno de 27 e 28 de abril, 236 

por solicitação da Secional Uberlândia. Proposta acatada pelas demais seccionais 237 

e aprovada na Comissão Administrativa para deliberação neste Pleno. Os custos 238 

para realização desta atividade deverão ser transpostos das dotações de viagens 239 

e eventos, especialmente do Encontro Nacional das Seccionais em que o CFESS 240 

está apoiando financeiramente para viagem dos representantes das Seccionais. 241 

O Planejamento e Cronograma de Treinamento aprovado na Com. Adm. deverá 242 

ser socializado com todos os Diretores da Sede e das Seccionais para 243 

contribuições e conclusão na próxima reunião de Diretoria. Deliberação: O 244 

Conselho Pleno aprovou a proposta de alteração da data para 26 e 27 de abril. 245 

7.1.3.4. Viagem Enc. Regional Varginha dia 20 de Abril/2018. Considerando a 246 

realização do Encontro Regional em Varginha agendado para 20 de abril.  Os 247 

custos estimados para realização desta atividade compreendem: Transportes 248 

R$3.200,00, Diárias R$ 3.500,00; Lanches R$1.700,00; Materiais 249 

Gráficos/Expediente e Escritório; e Palestrantes, que deverão ser transpostos das 250 

dotações de viagens e eventos para viabilizar os lanches e materiais. O 251 

Planejamento e Cronograma da atividade encontram-se em discussão. 7.1.4. 252 

Cota Parte do CFESS - informes: O ofício de proposta de parcelamento ainda 253 

não foi enviado para o CFESS. Foi proposto então que haja reavaliação da 254 

proposta aprovada pelo Pleno anterior. Deliberação: O Conselho Pleno deliberou 255 

que o CFESS seja comunicado que já estão sendo realizados os pagamentos do 256 

débito. Responsável: Comissão Administrativa/Rafael. 7.1.5. Organização do 257 

acervo: Foi informado que na sala 203 há muitas caixas de livros, porém, muitos 258 

títulos não têm a ver com o Serviço Social. Deliberação: O Conselho Pleno 259 

indicou que Denise colabore na seleção dos livros pertinentes para que a 260 

secretária Lilian possa realizar a organização do acervo. Recursos Humanos: 261 

7.1.6.Avaliação de Desempenho 2016/2017 e Progressão de Desempenho da 262 

empregada Tatiane Seabra. A Funcionária esteve em licença maternidade e foi 263 

avaliada após o retorno. Deliberação:  O Conselho Pleno deliberou pela 264 

elaboração da Portaria CRESS nº 019/2018 de conclusão da avaliação de 265 

desempenho da funcionária Tatiane. E aprovou a elaboração da Portaria nº 266 

020/18 concedendo Progressão por Desempenho Retroativa à funcionária. 7.1.7. 267 

Solicitação de Alteração temporária de horário  da empregada Lilian Lúcia. 268 

Pauta já deliberada no pleno do dia 23.03.  7.1.8. Informe sobre o desconto das 269 

contribuições sindicais 2018. A assessora de Recursos Humanos, Josiane, 270 

informou que o sindicato enviou um e-mail orientando ao não desconto da 271 
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contribuição sindical de nenhum trabalhador. A assessora jurídica informou que 272 

neste primeiro momento não percebe nenhum problema jurídico, mas que precisa 273 

pesquisar e aprofundar sobre a questão. Financeiro Contábil: 7.1.9. 274 

Assinaturas pendentes dos Ex-conselheiros.  O conselho Pleno ficou ciente. 275 

7.1.10. Sala do sindicato (leitura dos livros de ata) - O Jurídico ainda está em 276 

fase de pesquisa para descobrir quem é o proprietário da sala. Deliberação: O 277 

Conselho Pleno deliberou pela distribuição dos livros aos /as diretores/as que se 278 

dispuseram a levar os livros de ata para leitura visando identificar alguma 279 

informação sobre a sala. A distribuição dos livros ficou entre os conselheiros: 280 

Angelita – 4 livros dos anos: 1992/1997; 1990/1994; 1994; 1996/1999; Maria 281 

D’Ajuda – 2 livros 1997/2000; 2000/2001; Ludson – 3 livros: 2002/2003; 282 

2003/2004 e 2003/2005; Geisiane – 3 livros: 2005; 2005/2007; 2008/2011; Maria 283 

Auxiliadora – Documentos avulsos. 7.1.11. Pedido de apoio - Convite da UEMG 284 

de Claudio – a Coordenação do Curso convidou a coordenadora técnica Denise 285 

Cunha e o conselheiro Leonardo Koury para participarem do evento que será 286 

realizado dia 14 e 15 de maio. Foi ponderado que no dia 15 de maio haverá o 287 

Seminário em Belo Horizonte e que é muito importante os diretores estarem 288 

presentes participando, o que inviabiliza a representação no evento da UEMG. 289 

Deliberação: propor a UEMG - unidade de Claudio, a possibilidade de alteração 290 

da data ou informar que representação do CRESS poderá ser apenas no dia 14 291 

de maio, verificar a disponibilidade com o Leonardo Koury. Responsável: 292 

Secretaria. 7.2. COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA: 7.2.1. Autorização para envio 293 

de 157 notificações profissionais por débito. O Conselho Pleno acatou. 7.2.2. 294 

Aplicação da Resolução CFESS nº 829/17 – Ao considerar o art. 5º que trata 295 

sobre limitação de parcelamento em 02 vezes para profissionais em situação de 296 

Suspensão do Exercício Profissional. Elaine informou que o setor de 297 

inadimplência já está negociando com aproximadamente 50 profissionais. 298 

Deliberação: a) O Conselho Pleno deliberou pelo cumprimento da Resolução nº 299 

829/2017 que possibilita a negociação de parcelamento apenas duas vezes pelo 300 

ano de exercício, se não houver o cumprimento das negociações, e na terceira 301 

tentativa, deverá ser cobrado o pagamento integral das anuidades. A Comissão 302 

de combate à inadimplência deverá elaborar um documento orientador para o 303 

profissional baseado na Resolução. b) A Comissão de Combate Inadimplência ira 304 

fundamentar a proposta para pautar nos Encontros Descentralizado e Nacional. 305 

7.2.3.Informativos para os profissionais: O conselheiro Leonardo Koury 306 

informou que Ações comunicativas por parte da Comissão de combate a 307 

inadimplência e da comunicação estão sendo veiculadas no site, no facebook e 308 

está sendo enviado para os e-mails de forma constante. 7.3. COMISSÃO DE 309 

INSCRIÇÃO: 7.3.1. Situação das APAES que iniciaram solicitação de registro 310 

junto ao CRESS.  Denise esclareceu que os registros de entidades é voltado 311 

para as aquelas que atuam apenas em matéria de Serviço Social, que não é o 312 

caso das APAES.   Porém, ressaltou que a busca foi iniciada devido ao Edital de 313 

chamamento Público da Secretaria de estado da Saúde de Minas Gerais - 314 

SUAS/SUAS que prevê que as entidades tenham registro no Conselho.  315 

Deliberação: O Conselho Pleno deliberou pelo envio de um Oficio à Secretaria 316 

Estadual da Saúde e para a CIB (Comissão Intergestores Bipartite), informando 317 
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que o Conselho não permite a inscrição, devido à normativa própria. Encaminhar 318 

o documento para a Comissão de Saúde para discussão sobre o edital. 319 

Responsável: Denise Cunha. 7.3.2. Análises das documentações dos 320 

profissionais para registro. Foi relatado que nos processos em análise tem 321 

encontrado documentos, principalmente as declarações de estágios, que apontam 322 

diversas situações que necessitam de maior apuração. Exemplo: explicou que 323 

nos processos que faltam assinatura, tem realizado contato com os supervisores 324 

de campo ou coordenadores de estágio para esclarecimentos. 7.3.3. Retorno 325 

sobre o trabalhador Gabriel que foi transferido do setor administrativo para 326 

o setor de Registro. Ana Bertelli destacou que ele apresentou o perfil para o 327 

setor e tem se adaptado bem no desenvolvimento das tarefas. 7.4. COMISSÃO 328 

DE COMUNICAÇÃO: 7.4.1. Livreto para o dia do/a assistente social. 329 

Deliberação: O Conselho Pleno deliberou pela confecção de apenas das 330 

Resoluções – e não será confeccionado o livreto. 7.4.2. Palestras realizadas no I 331 

Encontro Norte Mineiro: Os que participaram do Encontro destacam os 332 

excelentes conteúdos tratados, da importância de disponibilizar para acesso dos 333 

profissionais. Deliberação: O Conselho Pleno deliberou por solicitar à organização 334 

do Seminário do Norte Mineiro a disponibilização das filmagens das mesas para 335 

postar no canal do CRESS, no Youtube.  7.6.COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E 336 

INCINERAÇÃO: 7.6.1. Informes: A comissão informou que foram encaminhados 337 

por todos os Setores da Sede e Seccionais a listagem dos bens patrimoniais 338 

localizados sob seus cuidados. Tal listagem será comparada e servirá para 339 

atualização do Sistema Patrimonial em Abril/ 2018. Maria Auxiliadora destacou a 340 

importância do cumprimento dos prazos e que isto deverá ser pautado na próxima 341 

reunião da Comissão. 7.6.2. A comissão informou que foi oportunizada formação 342 

gratuita pela ESAF, agora em 27 e 28 de Março/18, com o Curso Gestão da 343 

Execução Patrimonial de Bens Móveis. Foram selecionados Elaine, Shirley e 344 

Tatiane para participação. 8.COMISSÕES POLÍTICAS: 8.1. COMAGO: 8.1.1. 345 

Informe das Representações da Diretoria nos NAS em Março: 8.1.2.NAS 346 

Pedro Leopoldo – José Ribeiro representação na reunião que foi demanda apelo 347 

NAS. 8.1.3.NAS Ganhães: Ana Bertelli ministrou a palestra Ética e Serviço Social 348 

à convite do NAS Guanhães na cidade de São João evangelista. 8.1.4. NAS da 349 

Região de Uberlândia – NAS Patos de Minas, Nas São Sebastião do Paraíso 350 

e Cerrado Mineiro. Deliberação: a).Conselho Pleno deliberou pelo 351 

encaminhamento dos documentos das diretrizes Nacionais do Conjunto 352 

CFESS/CRESS em relação à nucleação e as normativas da COMAGO para que 353 

todos os conselheiros se preparem para a discussão. Responsável: Renata.  354 

b).O Conselho Pleno deliberou que a subcomissão da COMAGO da Seccional de 355 

Uberlândia encaminhe as respostas às demandas dos NAS, e que deverão ser 356 

propostas estratégias para o retorno e verificação da possibilidade de visita in 357 

loco. 8.2. COMISSÃO DE TRABALHO E FORMAÇÃO: 8.2.1. Informes: 8.2.1.1. 358 

Representante da ENESSO: A Comissão aguardava, após muitas tentativas, a 359 

presença de um representante da ENESSO nas reuniões. Na última reunião 360 

esteve presente a estudante que representará a ENESSO nas reuniões da 361 

Comissão. 8.2.1.2. GT “Cursos ilegais” - O GT que ocorreu  nos dias 15 e 16 de 362 

março, contou com a representação do coordenador Maicom. O GT tratou as 363 
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situações relatadas e propostas feitas nos Ofícios enviados pelos CRESS, 364 

informou que em breve o GT encaminhará uma nova solicitação de dados para os 365 

CRESS a fim de subsidiar as discussões da próxima reunião. 8.2.1.3. ABEPSS 366 

itinerante – realização de quatro edições em Minas – Sede e seccionais.  Duas 367 

datas já foram definidas: Belo Horizonte - 08 e 09 e 15 e 16 de junho – local: 368 

auditório do CRESS MG. Em Montes Claros as oficinas do ABEPSS itinerante 369 

serão nas datas de  11 e 12 de maio  e 18 e 19 de maio na Unimontes. 8.2.1.4. 370 

Reunião ampliada com os coordenadores de curso. O evento será realizado 371 

no dia 24 de agosto no auditório do CRESS MG. Foi proposto à Comissão que 372 

analisem a possibilidade de convidarem representantes do MEC e da Secretaria 373 

Estadual de Educação. 8.3.COMISSÃO DE EDUCAÇÃO: realizada Roda de 374 

conversa no dia 22 de março com a presença de 30 participantes. Tema: 375 

“Assistência estudantil e análises socioeconômicas”. 8.4. COMISSÃO DE 376 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 8.4.1. Realizada Roda de conversa com o tema “O 377 

MROSC e o Suas – rebatimentos no exercício profissional”, realizada dia 20 de 378 

março com a presença de 90 participantes. O conselheiro Ludson informou que o 379 

alcance da transmissão foi amplo e que a avaliação do evento foi positiva. 8.4.2. 380 

Situação dos profissionais do município de Três Marias: Ludson informou que 381 

os profissionais entraram em contato com o CRESS MG solicitando a atuação do 382 

CRESS no município devido às questões diversas questões porém,  ao serem 383 

contatados pelo CRESS, reavaliaram que neste momento não seria pertinente a 384 

atuação do CRESS, dispensando a presença do conselheiro e da Denise, como já 385 

havia sido acordado.  8.6.COMISSÃO DE SAÚDE – Evento - Encontro Nacional 386 

sobre Saúde e exercício profissional: Propõe o Indicativo de quem 387 

representará o CRESSMG no evento.  Deliberação: O Conselho pleno deliberou 388 

pela avaliação do recurso da Comissão no centro custos para indicar a ida de um 389 

representante. Realização de Roda de Conversa - Informe: “Saúde Mental e 390 

questão de gênero”. O evento será realizado dia 04 de abril as 17:30 no CRESS 391 

MG. 8.7. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: Repasse da última reunião: O 392 

conselheiro Leonardo Koury informou que a comissão está estruturando uma 393 

pesquisa sobre a atuação profissional diante das questões em torno da 394 

LGBTfobia, Transfobia. 9. DECISÕES “AD REFERENDUM”. 9.1. Disp. de Licit. 395 

24-II nº 004/18 – Serv. Serralheria (Gabriel p/ Tatiane). Iniciado em 15/01/18 o 396 

processo para contratação de Pessoa Física de um Serralheiro para confecção de 397 

hastes e suportes metálicos. Homologado e Adjudicado em 13.03.18 o objeto da 398 

presente Dispensa de Licitação, nº 004/2018, referente à prestação de Serviços 399 

de Serralheria, na fabricação de hastes e suportes metálicos para instalação no 400 

arquivo do setor de registro, em atendimento à Sede do CRESS/MG 6ª Região, à 401 

ALESSANDRO SILVA, CPF: 908.365.886-49, no Valor Global de R$ 1.298,00 402 

(hum mil e duzentos e noventa e oito reais), conforme inciso II, art. 24 da Lei 403 

8.666/93 concluído em Prazo de entrega dia 06/04/18. 9.2. Pregão nº 001/18 - 404 

Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Lanches Plenos /Diretorias/ 405 

Funcionários. (Fernando p/ Jean). Iniciado em 02/02/18 o processo de 406 

contratação de Empresa para fornecimento de Lanches e Gêneros Alimentícios. 407 

Recebidos Lot.1 e 2 = 06 Orç.BH. Médias R$ 26.709,00 (1 item a menos); Lot.3 e 408 

4 = 09 Orçamento UB média R$ 6.115,00; Lot.5 e 6 = 07 Orç. MC média R$ 409 
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6.718,00; e Lot.7 e 8 = 06 Orçamento JF média R$ 3.840,00 (1 item a menos) 410 

TOTAL R$43.385,00. Para realização da Licitação, foi necessária a transposição 411 

do orçamento de manutenção de sistemas no valor de R$ 14.851,20. Pregão 412 

publicado e agendado para 04.04.18.  11. INFORMES DO SETOR JURÍDICO: 413 

11.1.Notificação de Multa feita às Faculdades de Serviço Social que tinham 414 

convênios com a AMIPS – Denise informou que pela Resolução do CRESS ter 415 

sido revogada pelo CFESS não há mais condições das cobranças de multas.  416 

AMIPS - Associação Mineira de Projetos Sociais  -Processo nº065/2015 - Multa 417 

gerada pela inadequação da Resolução CFESS 533/2008, Lei Federal 418 

11.788/2008 e Lei Federal 8662/1993.  AMIPS - Associação Mineira de Projetos 419 

Sociais. Deliberação: O Conselho Pleno defere o pedido de cancelamento e  420 

arquivamento da multa. 11.2.Unidade Anhanguera - Processo nº031/2016 - 421 

Multa gerada pela inadequação da  Lei Federal 8662/1993.  Deliberação: O 422 

Conselho Pleno defere o pedido de cancelamento e  arquivamento da multa. 423 

Situação de acessibilidade dos Condomínios da Sede do CRESS MG em 424 

Belo Horizonte e da Seccional de Uberlândia. Deliberações: O Conselho 425 

Pleno deliberou pelas ações judiciais contra os condomínios de Uberlândia e de 426 

Belo Horizonte. Nada mais havendo a tratar, eu, Maura Rodrigues de Miranda, 1ª 427 

secretária, assino e lavro a presente ata. Belo Horizonte, 24 de março de 2018.428 

 
 
 
 
 
        
 

 
 
 

 


