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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO 

21 E 22 DE SETEMBRO DE 2018  

 

Ao dia vinte e dois do mês de setembro de dois mil e dezoito, realizou-se no 1 

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

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

de Serviço Social - 6ª Região, gestão 2017- 2020. Estiveram presentes (as) 4 

conselheiros (as): Sede: Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria Gomes de Souza 5 

Bertelli, José Ribeiro Gomes, Maria da Ajuda Luiz dos Santos, Maura Rodrigues 6 

Miranda, Ludson Rocha Martins, Patrícia Nunes Silva Elias, Márcia Emísia Jacinto, 7 

Leonardo Koury Martins, Francielly Ferreira Caetano, Angelita Rangel Ferreira, 8 

Marcelo Armando Rodrigues, Rodrigo Silveira e Souza, Maicom Marques de Paula. 9 

Seccional de Uberlândia: Alexandra Rodrigues Oliveira. Seccional de Juiz de 10 

Fora: Ana Luiza Avelar de Oliveira. Seccional de Montes Claros: Carla Alexandra 11 

Pereira. JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Geisiane Lima Soares justificou 12 

ausência por motivos particulares. O Conselho Pleno aprovou a justificativa de 13 

ausência. Os/as Trabalhadores/as: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito 14 

(Coordenador administrativo e financeiro), Denise de Cássia Cunha (coordenadora 15 

técnica), Rafael José Lopes (assessor contábil), Michele Rodrigues Araújo 16 

(Assessora jurídica), Camila Braga Rocha (assessora Jurídica adjunta), Lilian Lucia 17 

Pereira (assessora de Apoio à Secretaria), Marcela Ferraz Viana (assessora adjunta 18 

de comunicação), Shirley de Moraes da Silva (assessora de apoio a comissão de 19 

Ética), Josiane Cecília Mendes Silva (coord. adm. adj. de Recursos Humanos), 20 

Elaine das Graças Facundo de Oliveira (coord. adm. adj. de Patrimônio, Compras e 21 

Contratos) e Renata Cristiana Teixeira Arruda (coord. téc. adj. de Apoio as 22 

Comissões pol. e tec.). 1. ASSUNTOS PRIORITÁRIOS - 1.2. Contabilidade. 1.2.1. 23 

Apresentação do Fluxo de Caixa JAN a Agosto + Setembro a Dez/2018. A 24 

apresentação foi referente ao acúmulo até o dia 20 de setembro. Entrada de 167 mil 25 

reais. Despesas totais de R$222.000,00. O conselho pleno ciente. 1.2.2. Prestação 26 

de Contas. O contador Rafael Lopes informou os seguintes dados: Despesas 27 

acumuladas de janeiro a agosto: R$3.079.459,00; Valor arrecadado – 28 

R$3.015.000,00. Informou que em 2018 foram arrecadados R$121.000,00 a mais 29 

que em 2017; Superávit acumulado de R$1.030.000,00. Conclui-se que em 2018, 30 

houve menor despesa e maior índice de arrecadação. Contando com R$357.000 a 31 

mais em caixa, em relação a 2017. O Conselho Pleno aprovou os demonstrativos 32 

apresentados, conforme reprodução. 2. COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA. 2.1. 33 

Autorização para envio de 206 notificações a profissionais, por débito. Deliberação: 34 

O conselho pleno aprovou o envio das notificações. 2.2. A comissão de 35 

Inadimplência solicitou autorização ao Conselho Pleno para revogar a decisão de 36 

suspensão da assistente social, Maria Luiza Bezerra de Araújo, por ter firmado 37 

negociação junto ao CRESS. Deliberação: O conselho pleno aprovou a referida 38 

revogação da decisão de suspensão. 2.3. A comissão de Inadimplência solicitou 39 

autorização do Conselho Pleno para revogar a decisão de suspensão da 40 

assistente social, Fernanda Barbosa de Castro Matias - CRESS/MG 4471, por ter 41 

firmado negociação junto ao CRESS. Deliberação: O conselho pleno aprovou a 42 
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referida revogação da decisão da suspensão. 2.4.Assistente Social CRESS 43 

Nº10576 - Solicita parcelamento das anuidades de 2009; 2011 a 2018, hoje no valor 44 

R$ 4.923,18. A profissional já efetuou o número de parcelamento permitido pela 45 

resolução referente às anuidades de 2009, 2011 a 2015. Assim, após análise de seu 46 

pedido, a comissão encaminha ao pleno a proposta de parcelamento em 25 vezes 47 

de todo débito. Deliberação: O conselho pleno definiu que seja pago o valor integral 48 

referente ao valor já negociado e se não for cumprido, será feito a suspensão de 49 

ofício do seu registro. 2.5.Assistente Social CRESS Nº11612- Solicita 50 

parcelamento das anuidades de 2016 a 2018, hoje no valor R$ 1.719,37. A 51 

profissional já efetuou o número de parcelamento permitido pela resolução, referente 52 

à anuidade integral de 2016. Assim, após análise de seu pedido, a comissão 53 

encaminhou ao pleno a proposta de parcelamento em 25 vezes de todo débito. 54 

Deliberação: O Conselho Pleno deliberou que seja efetuado o pagamento de 2016 55 

de forma integral. Os anos de 2017 e 2018 serão cobrados conforme resolução, de 56 

até 5 vezes por exercício. 2.6.Assistente Social CRESS Nº17885- Solicita 57 

parcelamento das anuidades de 2014 a 2018, hoje no valor R$ 2.901,08. A 58 

profissional já efetuou o número de parcelamento permitido pela resolução, referente 59 

às anuidades de 2014 e 2015. Assim, após análise de seu pedido, a comissão 60 

encaminhou ao pleno a proposta de parcelamento do débito total em parcelas de 61 

R$200,00. Deliberação: O conselho pleno definiu que seja pago o valor integral 62 

referente ao valor já negociado e as demais, serão parcelados conforme resolução 63 

de vídeo para melhor visibilidade. O conselho pleno acatou a proposta. 2.7.Nota de 64 

orientação sobre a interrupção do exercício profissional. Denise Cunha propôs 65 

fazer uma nota de orientação sobre a interrupção do exercício profissional para 66 

esclarecimento junto à categoria. E que seja utilizada a metodologia de um vídeo 67 

explicativo através do SOFI para maior alcance da categoria. Responsáveis: Denise 68 

Cunha e Comissão de comunicação. 2.8.Assistente Social CRESS Nº7825 - 69 

Solicita parcelamento das anuidades de 2014 a 2018, hoje no valor R$ R$ 2.878,5. 70 

A profissional já efetuou o número de parcelamentos permitidos pela resolução, 71 

referente às anuidades de 2014 a 2017. Assim, após análise de seu pedido, a 72 

comissão encaminhou ao pleno a proposta de parcelamento do débito total em 73 

parcelas de R$200,00. Deliberação: O conselho pleno definiu que seja pago o valor 74 

integral referente ao valor já negociado e as demais, serão parcelados conforme 75 

resolução. 2.9.Assistente Social CRESS Nº6582 - Solicita parcelamento das 76 

anuidades de 2008 a 2018, hoje no valor R$ 6.085,64. A profissional já efetuou o 77 

número de parcelamento permitido pela resolução, referente às anuidades de 2008 78 

a 2011 e solicita parcelamento dos mesmos. Deliberação: O conselho pleno definiu 79 

que seja pago o valor integral referente ao valor já negociado e as demais, serão 80 

parcelados conforme resolução. 2.10. Assistente Social CRESS Nº20504 - Solicita 81 

parcelamento das anuidades de 2016 e 2017, hoje no valor R$ 1.174,44. A 82 

profissional já efetuou o número de parcelamento permitido pela resolução, referente 83 

às anuidades e solicita parcelamento dos mesmos em cinco vezes. Deliberação: O 84 

conselho pleno definiu que seja pago o valor integral referente ao valor já negociado. 85 

2.11.Assistente Social CRESS Nº9710- Solicita parcelamento das anuidades de 86 

2008 a 2018, hoje no valor R$ 5.819,44. O profissional já efetuou o número de 87 

parcelamento permitido pela resolução, referente às anuidades de 2008 a 2011. 88 
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Assim, após análise de seu pedido, a comissão encaminhou ao pleno a proposta de 89 

parcelamento em 25 vezes de todo débito, ou de pagamento à vista de 2008 a 2011. 90 

Deliberação: O conselho pleno definiu que seja pago o valor integral referente ao 91 

valor já negociado e as demais, serão parcelados conforme resolução. 2.12. A 92 

comissão de inadimplência após análise dos processos acima, visto que a Diretoria 93 

se reúne todas as semanas, a fim de otimizar a resposta aos profissionais, solicitou 94 

aprovação do Pleno,  se assim entender, que as autorizações para negociação de 95 

débitos sejam encaminhadas em Diretoria passando ad referendum para 96 

conhecimento do Conselho Pleno. Deliberação: O conselho pleno decidiu que seja 97 

dado o teto máximo de parcelamento de 20 vezes e definiu pela autonomia à 98 

comissão para condução desses processos. Deverão ser remetidos ao pleno apenas 99 

os casos excepcionais. 2.13. A Comissão de Inadimplência levou a proposta de 100 

convocação de plenos extraordinários para agilizar a revogação dos casos de 101 

suspensão de exercício profissional. Deliberação: O conselho pleno aprovou a 102 

proposta. Deliberação: Para os/as profissionais que estão em processo de 103 

suspensão do registro, os nomes serão remetidos pela assessoria jurídica para o 104 

setor de registro para evitar que os/as mesmos/as solicitem o cancelamento de seu 105 

registro. Denise Cunha informou que as agentes fiscais têm trazido a notícia que a 106 

suspensão do registro por débito tem gerado repercussão entre as/os profissionais e 107 

assim, disciplinando-os pra ver a importância de manter o pagamento da anuidade 108 

em dia.  2.14. A Comissão de Inadimplência solicita autorização para suspender o 109 

registro profissional por débito, nos termos da Resolução CFESS nº 354/97, dos 110 

seguintes profissionais: FLAVIA MARIA ZANETTI RIBEIRO - CRESS/MG Nº 03867; 111 

JAQUELINE BERNARDO CARVALHO - CRESS/MG Nº 08028; ELIEZER MARTINS 112 

DE PAULA SILVA - CRESS/MG Nº 10917; MÁVIA HASTENREITER FROSSARD - 113 

CRESS/MG Nº 08401; SANDRA AVELAR OLIVEIRA - CRESS/MG Nº 10793; 114 

CRISTIANE MEIRY ALVES - CRESS/MG Nº 10359; DANIELA ANTUNES OLIVEIRA 115 

- CRESS/MG Nº 10909; PRISCILA TATIANA SILVEIRA - CRESS/MG Nº 10509; 116 

LUIZA CABRAL DANTAS - CRESS/MG Nº 07910; ELAINE RODRIGUES DE PAULA 117 

BATISTA - CRESS/MG Nº 05959; HELLEN RIBEIRO VELOSO - CRESS/MG Nº 118 

9039; CLÁUDIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - CRESS/MG Nº 08529; 119 

MARCONI LOPES OLIVEIRA - CRESS/MG Nº 10410. Deliberação: O conselho 120 

pleno aprovou a suspensão dos referidos registros.  2.15. A Comissão de 121 

Inadimplência informou que já foram encaminhadas 75 notificações de suspensão 122 

do exercício profissional por débito. 16 profissionais tiveram seu registro suspenso. 123 

15 profissionais efetuaram o parcelamento do débito. Os demais processos estão 124 

em tramitação. O conselho pleno declarou ciente. 2.16.Solicitação da comissão de 125 

inadimplência junto ao setor jurídico o levantamento dos dados de suspensão de 126 

registro para apresentar na próxima assembleia ordinária. O Setor encaminhará 127 

também uma lista física dos profissionais que estão suspensos por débito, ao setor 128 

de Registro, para evitar que as solicitações de cancelamento nesses casos sejam 129 

atendidas. A lista será remetida também ao setor de fiscalização para possível 130 

localização dos postos de trabalho, nas ações da fiscalização. 2.17.O conselho 131 

pleno propôs encaminhar aos empregadores, uma orientação descrevendo a 132 

importância do pagamento da anuidade pelos trabalhadores assistentes sociais, 133 

bem como fazer o mesmo encaminhamento para as escolas de Serviço Social. 134 
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Responsável: Denise Cunha. Elaine Oliveira informou que há diversos CRESS do 135 

país que não efetuam pagamento de repasse de anuidade para os processos de 136 

transferência de registro. O setor responsável já esta fazendo as devidas cobranças. 137 

Disse ainda que a inadimplência esta em 27,93% sob os inadimplentes ativos. Maria 138 

da Ajuda encaminhará uma relação de trabalhadores/as, assistentes sociais por 139 

meio do CNES para o setor de inadimplência. 3.INFORMES E CONVITES 3.1. 140 

Convite para o ll Seminário Mineiro de Psicologia na Saúde - Interface com as 141 

políticas de educação e assistência social e o l Encontro do Fórum de Presidentes 142 

dos Conselhos de Fiscalização Profissional da área de Saúde. Dias 28 e 29/09. 143 

Deliberação: A conselheira Maria da Ajuda representará o CRESS neste evento. 144 

Deliberada também a publicação desse evento para a categoria por meio das mídias 145 

do CRESS. 3.2.Repasse da participação do conselheiro Leonardo Koury na 146 

reunião ocorrida em 18/09/2018, no ministério Público Federal, que discutiu a pauta 147 

sobre a definição de ações acerca de denúncias referente às Comunidades 148 

Terapêuticas no Município de Lagoa Santa. O conselho pleno declarou ciente. E 149 

conforme demanda que solicita a presença do CRESS para ação de fechamento do 150 

CREDER definiu-se por propor uma discussão com o Conselho Regional de 151 

Psicologia, que deverá participar da ação. O Conselho pleno entrou em consenso da 152 

não participação do CRESS na ação. Responsáveis por dialogar com o CRP: Maria 153 

da Ajuda e Denise Cunha.  4. OFÍCIOS CFESS/OUTROS CRESS 4.1. OF. CIRC 154 

CFESS Nº158/18 - Informações sobre o Seminário Nacional de Capacitação 155 

Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS. Rafael ponderou a deliberação 156 

tirada anteriormente da representação da nova auxiliar administrativa do setor 157 

financeiro, Ana  Caroline Soares Nazareth e sugeriu que a vaga seja preenchida 158 

pelo coordenador administrativo - Jean Carlos. Quanto à diretoria, foi sugerido que o 159 

primeiro tesoureiro Jose Ribeiro seja o representante, ou o coordenador da 160 

Comissão administrativa Marcelo Armando. O conselho pleno declarou ciente e 161 

aprovou a alteração da representação dos funcionários. 4.2.Encontro Nacional 162 

sobre assistência estudantil na cidade de Cuiabá em 22 e 23 de novembro. Foi 163 

discutida a indicação de uma representação do CRESS para participação no evento. 164 

Ficou deliberado pela recomendação de um/a profissional de base da comissão de 165 

educação. A diretora Ana Luiza da seccional de Juiz de Fora fará uma solicitação de 166 

apoio da ENESSO para colaborar no custeio das despesas dessa representante.  O 167 

conselho pleno aprovou o mérito e deliberou pela utilização do orçamento da 168 

seccional de Juiz de Fora no seu Centro de Custos. Houve ainda a proposta de 169 

realização de seminário estadual do serviço social na assistência estudantil. Foi 170 

sugerido ainda que o profissional responsável por abordar o conteúdo seja uma 171 

indicação do estado do Rio de Janeiro, valorizando a experiência desse estado. 172 

Para participação no seminário estadual, o Conselho Pleno deliberou pela utilização 173 

do carro locado para transporte dos representantes da sede, sendo eles: um 174 

membro da base da comissão de educação e o coordenador José Ribeiro, uma 175 

agente fiscal e a coordenadora técnica Denise Cunha. A data para a realização 176 

desse seminário estadual ainda não foi definida. 4.3. OF. CIRC. CFESS Nº159/18 - 177 

Solicita informações acerca de fiscalização profissional. O conselho pleno declarou 178 

ciente. 4.4. OF. CIRC. CFESS Nº160/18 - Encaminha moções aprovadas no 47º 179 

Encontro Nacional CFESS/CRESS. Conselho Pleno ciente. 4.5. OF. CIRC. CFESS 180 
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Nº162/18 - Quantitativo de agentes fiscais nos CRESS. Conselho pleno ciente. 4.6. 181 

OF. CIRC. CFESS Nº163/18 - Orientações sobre a expedição do documento de 182 

identificação profissional - DIP em caso de identificação de defeitos no DIP. 183 

Conselho pleno ciente. 4.7. OF. CIRC CFESS Nº164/18 - Orientações sobre a 184 

expedição do documento de identidade profissional - DIP no que se refere à 185 

validação e retomada do recadastramento nacional e pesquisa do perfil profissional. 186 

O conselho pleno ficou ciente. 4.8. OF. CIRC CFESS Nº165/18 - Reencaminha a 187 

Nota Técnica sobre o exercício profissional de assistentes sociais e as exigências 188 

para a execução do Depoimento Especial. Proposta de divulgação nas mídias do 189 

CRESS uma orientação aos profissionais para esclarecimento do documento do 190 

CFESS que aborda o depoimento especial, dando visibilidade pontual dos 191 

esclarecimentos sobre a nota técnica. Responsáveis: Comissão de Comunicação e 192 

Denise Cunha. Foi ainda proposta uma agenda de reunião com o TJMG para 193 

discussão da pauta. Responsável: Ana Maria Bertelli.4.9. OF. CIRC CFESS 194 

Nº166/18 - Encaminha Relatório sobre as condições de trabalho das/os agentes 195 

fiscais do Conjunto CFESS/CRESS. Conselho pleno ciente. 4.10. OF. CIRC CFESS 196 

Nº167/18 - Encaminha a Resolução nº897/2018 que "Dispõe sobre a substituição 197 

de cargos da diretoria do CFESS". Conselho pleno ciente. 4.11. OF. CIRC CFESS 198 

Nº168/18 - Encaminha a Resolução CFESS nº17/09/18 que atualiza o anexo l da 199 

Resolução CFESS nº829/17 para o exercício 2019 - patamar mínimo e máximo para 200 

a anuidade 2019. Conselho pleno ciente. 4.12. OF. CIRC CFESS Nº169/18 - 201 

Encaminha o Relatório Parcial do 47º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Conselho 202 

pleno ciente. 5. COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E (Comissões: de 203 

licitação/ Pregoeiro e equipe de apoio/avaliação e desempenho/processos 204 

seletivos) - Gestão de Contratos 2018 - 5.1. Reforma de Uberlândia - Iniciada em 205 

06.09.2018 com previsão de entrega entre 24/11 e 1º/12. Relatado que houve 206 

problema com a demolição de algumas paredes em três locais indicados para 207 

remoção, estes possuem colunas de sustentação que não poderão ser removidas, 208 

assim foi solicitada uma análise junto ao Arquiteto Projetista, anteriormente 209 

contratado para elaboração do Projeto Básico/Executivo. 5.2.Supervisão de OBRA 210 

- Previsto para iniciar em 14.09.18, com mesma previsão de entrega entre 24/11 e 211 

1º/12, a supervisão não pode ser iniciada, pois foi identificado problema com a 212 

documentação da Empresa e ART, sem registro no CREA/MG. Assim, até que seja 213 

regularizada a junto ao CREA/MG, foi definida pela suspensão das Obras até esta 214 

regularização. Foi informado ao conselho pleno que a empresa vencedora não 215 

possui a documentação necessária para supervisionar a obra. Será feita notificação 216 

para apresentação da documentação com prazo curto para a assinatura do contrato. 217 

Caso não regularize, será necessária fazer nova chamada ao segundo colocado do 218 

processo de dispensa realizado. Para a nova empresa, será feita notificação para 219 

apresentação das mesmas documentações no ato da assinatura do contrato. 220 

Deliberação: O conselho pleno indicou que a obra seja suspensa. 5.2. Emissão de 221 

Passagens Aéreas - Saldo contratual findando, com renovação somente em 222 

03/11/18. Solicitado Termo Aditivo. Para sua operacionalização foi realizada 223 

transposição necessária da disponibilidade de Transporte LOCARMINAS no valor de 224 

R$ 26.000,00 da Fiscalização de Belo Horizonte. Necessária aprovação de 225 

REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO para recompor esta ação e outras demandas. 226 
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O conselho pleno declarou ciente. 5.3. Hospedagem BH - Empenho 2018 findando, 227 

há saldo contratual, pois o mesmo só vence em JAN/2019. Entretanto, é necessário 228 

acréscimo no valor aproximado de R$ 6.000,00 para realizar hospedagem para o 229 

Enc. das COFIs e dos NAS. Necessária aprovação de REFORMULAÇÃO DO 230 

ORÇAMENTO para recompor esta ação e outras demandas. O conselho pleno ficou 231 

ciente. Eventos & Viagens: 5.4. Curso de Capacitação Ética para Formação de 232 

Multiplicadores/as do Projeto Ética em Movimento, em São Paulo, no período de 233 

03 a 10 de novembro de 2018. O objetivo deste evento é a capacitação e o 234 

compromisso de elaboração de um projeto de multiplicação do conteúdo com a 235 

categoria, na modalidade de mini curso. O Conselheiro Maicom Marques irá ao 236 

encontro em substituição à Conselheira Márcia Emísia. As diárias para o encontro 237 

serão custeadas pelo CFESS. Transporte aéreo pelo CRESS/MG estimado em R$ 238 

600,00; e reembolsos dos traslados estimados em R$ 300,00; no valor total de R$ 239 

900,00. O conselho pleno declarou ciente. 5.5. Seminário Nacional de 240 

Capacitação Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS-CRESS, em Brasília, no 241 

período de 27 a 28 de novembro. O objetivo é capacitar os/as contadores/as, 242 

funcionários/as do administrativo financeiro, diretor/a ou integrante da Comissão 243 

Administrativo-Financeira dos CRESS em relação aos aspectos normativos e 244 

instrumentais da gestão contábil-financeira. Conf. OF.CFESS nº 158/18, o evento é 245 

direcionado para 03 representantes de cada regional, sendo 02 (duas) vagas 246 

exclusivas para o/a contador/a e o funcionários/as do setor administrativo financeiro. 247 

A última vaga pode ser preenchida por um representante da diretoria que 248 

acompanham as demandas administrativas e financeiras da ou membros da 249 

Comissão Administrativo-Financeira dos CRESS O Cfess custeará 02 (duas) 250 

passagens aéreas e diárias do contador/a e do funcionário/a administrativo de cada 251 

CRESS e o translado será de responsabilidade dos regionais. As despesas do 252 

terceiro/a participante serão de responsabilidade exclusiva dos Regionais. 253 

Diárias no valor de R$ 450,00. Transporte aéreo pelo CRESS/MG estimado em R$ 254 

600,00; e reembolsos dos traslados estimados em R$ 100,00; no Sub-total de R$ 255 

700,00 por pessoa x 3 = 2.100,00 + 1,5 Diária R$ 450,00 Total          R$ 2.550,00.  256 

O conselho pleno declarou ciente. 5.6. Roda de Conversa sobre o Serviço Social 257 

da Previdência, em Belo Horizonte/MG, no dia 28 de Setembro/2018. O objetivo é 258 

reunir com os assistentes sociais do INSS e acolher a discussão de situações do 259 

exercício profissional ocorridas no órgão. Para participação na roda foi convidada a 260 

assistente social Marinete Moreira, do Rio de Janeiro/RJ. Não haverá o pagamento 261 

de honorários. Transporte aéreo no valor de R$ 559,20 + R$ 898,05 pela 262 

remarcação; sem diárias, nem hospedagem. Reembolsos estimados em R$200,00 263 

de traslados e alimentação. Valor total estimado de R$1.657,25. O conselho pleno 264 

declarou ciente. 5.7. Roda de Conversa sobre os Assistentes Sociais em Cargo 265 

de Gestão, em Belo Horizonte/MG, prevista para 17 de Outubro/2018. Convidado o 266 

As. Social Thiago Prisco, de Belo Horizonte. Sem Honorários. Estima-se reembolso 267 

de transporte no valor total estimado de R$ 50,00. Proposta de convidar o 268 

professor Rodrigo Souza Filho da UFJF. Denise Cunha fará o contato. O conselho 269 

pleno aprovou e ficou ciente. 5.8. Proposta de alteração na Resolução de diária. 270 

Foi questionado que para a vinda aos plenos, não havendo o pagamento de diárias, 271 

está se tornando muito  difícil, pois é necessário que o custeio seja do bolso do 272 
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conselheiro para posterior  reembolso. Foi proposto de incluir o pagamento de diária 273 

para os/as conselheiros/as que moram no interior. A assessora jurídica Michele 274 

solicitou que seja encaminhada a demanda ao setor para análise, explicitando as 275 

especificidades de utilização de recurso próprio. Esse levantamento objetiva 276 

subsidiar na criação da nova proposta de resolução. O conselho pleno remeteu a 277 

proposta de alteração para a comissão administrativa que deverá apresentar uma 278 

nova proposta no próximo conselho pleno.  Recursos Humanos: 5.9. Definição 279 

pela possibilidade de Pagamento de Horas Extras e Banco de Horas no mesmo 280 

mês, para a mesma pessoa. Até o momento era opcional um ou outro e não 281 

simultâneo. A proposta dos recursos humanos é que tenha as duas opções para 282 

pagamento. Michele informou que não possui segurança jurídica para esta opção. O 283 

conselho pleno indicou o envio da proposta para estudo da assessoria jurídica e 284 

posterior apresentação no próximo conselho pleno. 5.10. Proposta de Resolução 285 

para normatização do Estágio no CRESS 6ª Região. Pauta remetida para o 286 

próximo conselho pleno.  5.11. Revezamento/escala reduzida de final de ano 287 

2018/2019. O conselho pleno aprovou e indicou a regulamentação do procedimento 288 

para 2018 e 2019 e a inclusão no acordo coletivo. 5.12. Planejamento 2019. 289 

Proposta de reajuste para anuidade 2019.  Proposto pelo Conselho Pleno o 290 

reajuste de 4% pelo IPCA uma vez que o CRESS não pode abrir mão de receita.  291 

Deliberação: O conselho pleno indica o reajuste no valor de 3% e 4% para 292 

apresentar para a categoria na assembleia ordinária.  Proposta de planejamento 293 

para 2019 - Garantir a participação no Encontro Descentralizado CFESS, Garantir a 294 

participação no Encontro Nacional CFESS/CRESS; Garantir a realização de quatro 295 

Encontros Regionalizados - CRESS na Estrada - Sede; Garantir recurso financeiro 296 

para seccionais; Garantir a realização do Encontro Estadual das COFIs; Garantir o 297 

repasse para os NAS - Sede e Seccionais; Garantir repasse para comissões 298 

políticas (AS - 1.000/ Saúde 2.000); COMUNICAÇÃO - Hospedagem do 299 

site/Rybená/programador Cloud Computing/ 300 

E-mail marketing/ sacos plásticos/ Gráfica rápida/ 5 banners/ Banners e panfletos  301 

para os NAS/ Materiais de divulgação dia do/a AS/ Livreto SOFI/ Boletim informativo 302 

2019/ calendário 2019/ calendário 2020/ Folder A3 (4dobras) para formandos - 3 mil 303 

ud. / Livreto (registro) - 3 mil un./ revista; Garantir a participação no Fórum Regional 304 

da Ética da região Sudeste (1 por semestre); Garantir participação no Encontro 305 

Nacional Sócio-Jurídico; Viabilizar a realização do Encontro Estadual ou Roda de 306 

Conversa  sobre o Socio-Jurídico; Garantir participação no Encontro Nacional de 307 

Direitos Humanos; Viabilizar a realização do Encontro Estadual ou Roda de 308 

Conversa sobre  Direitos Humanos; Garantir a realização do Encontro Estadual dos 309 

coordenadores dos NAS; Garantir realização do Simpósio Mineiro de Assistentes 310 

Sociais incluindo mostra de trabalhos; Garantir a realização de 2 Encontros Sede e 311 

Seccionais 1 por Semestre; Garantir a confecção de materiais para os eventos do 312 

CRESS (bolsa em lona personalizada - 2000 unidades/ bloco institucional com 30 313 

folhas impressas em 1 cor 2000 unidades/caneta personalizada 2000 unidades). 314 

Deliberação: 1). Substituir no Centro de Custo a especificação por comissão e 315 

colocar apenas “apoio às comissões regimentais e apoio às comissões 316 

políticas. 2). O conselho pleno aprovou a proposta de planejamento 2019. 4). As 317 

seccionais deverão remeter os seus planejamentos das ações no valor de 318 
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R$16.000,00 para apresentação na assembleia na sede. 5.13. Proposta 319 

Orçamentária 2019. O conselho pleno aprovou a proposta orçamentária conforme 320 

apresentação contábil. 5.14. Ana Luiza informou sobre a realização do Fórum 321 

regional de supervisão de estágio na seccional de Juiz de Fora. Conselho pleno 322 

ciente. 5.15.Comissão organizadora do simpósio. A comissão será composta 323 

pelos/as conselheiros/as: Ludson Rocha Martins, Maicom Marques de Paula, 324 

Leonardo Koury Martins, Jose Ribeiro Gomes, Angelita Rangel Ferreira, Ana Luiza 325 

Avelar de Oliveira, Julia Maria Muniz Restori e Ana Maria Gomes de Souza Bertelli. 326 

Como também a equipe completa de assessoras/es. 6.SECRETARIA: 6.1. 327 

Apresentação da proposta de pauta para a 4ª Assembleia Geral Ordinária. 328 

Aprovada pelo conselho pleno. 7. COFI - 7.1. Processo nº 010/18- Conselho pleno 329 

deliberou favorável pela aceitação do pedido de impugnação da multa e segue 330 

parecer da COFI. 7.2. Processo nº 069/18. Conselho pleno se declarou favorável 331 

pela aceitação do pedido de impugnação da multa e segue parecer da COFI.  7.3. 332 

Processo nº 0013/18. Conselho pleno se declarou favorável pela aceitação do 333 

pedido de impugnação da multa e segue parecer da COFI. 7.5. Encontro Estadual 334 

das COFIs 8 e 9 de novembro: O Conselho pleno deliberou pela participação dos 335 

coordenadores das COFIs; uma representação da base e todos os agentes fiscais. 336 

O tema a ser trabalhado será: “Fundamentos do Serviço Social – atribuições e 337 

competências”. A palestrante convidada é a Professora Luciana da Universidade 338 

Federal de Juiz de Fora/UFJF. Denise informou que foi enviado memorando com a 339 

proposta de programação do encontro para todas as seccionais. No memorando foi 340 

solicitado que enviem sugestão de pauta, porém até o momento não houve retorno 341 

de nenhuma seccional. Apenas Uberlândia respondeu solicitando mudança na data, 342 

mas não houve nenhum retorno quanto à programação e envio de sugestões. 7.6. 343 

Cobertura da Seccional de Montes Claros nas fiscalizações. Denise informou 344 

que a agente fiscal Elieste visitou quatro municípios durante o mês e atendeu 32 345 

profissionais. Os relatórios de visita foram enviados para a seccional. Denise salienta 346 

ainda que as viagens de fiscalização de agentes fiscais da sede deverão ser bem 347 

planejadas, pois haverá aumento do custo das viagens devido inclusive ao 348 

pagamento das horas in-itineres. 8.COMISSÃO DE INSCRIÇÃO - 8.1. Solicitação 349 

de revogação do pedido de cancelamento da assistente social Paula Cristina 350 

Nascimento Rodrigues Cunha. Deliberação: O conselho pleno acatou o parecer 351 

recomendando a revogação do pedido de cancelamento. 8.2. Solicitação de 352 

revogação do pedido de cancelamento da assistente social Renata Dias e Silva 353 

Goulart. Deliberação: O conselho pleno acatou o parecer recomendando a 354 

revogação do pedido de cancelamento. A coordenadora da comissão  informou que 355 

chegaram 535 Documentos de Identidade Profissional - DIPs e que estão em fase 356 

de confirmação de dados. E propôs a realização de uma reunião conjunta para 357 

entrega dos documentos. O conselho pleno declarou ciente. 9. ÉTICA (PROC. 358 

INST./DESAG./SINDIC.) 9.1. Processos de desagravo - membros da comissão 359 

permanente de ética solicitaram que não sejam repassados processos para os 360 

membros da comissão permanente de ética, tendo em vista o grande número de 361 

processos que os mesmos analisam mensalmente. O conselho pleno aprovou. 9.2. 362 

Processo de desagravo nº 004/18. O Conselho Pleno deliberou favoravelmente 363 

pela realização de desagravo público, acatando o parecer do Conselheiro relator 364 
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Leonardo Koury Martins. 10. Seccional Uberlândia: Alexandra questionou o quanto 365 

foi desgastante a viagem de ônibus para estar presente na reunião de conselho 366 

pleno, pois durou 10 horas. Informou que houve eventos do Projeto CRESS na 367 

Estrada nas cidades de: Patos de Minas, Ituiutaba, Passos e Frutal e que nesta 368 

última cidade, houve presença de um número maior de profissionais.  Referente ao 369 

Orçamento informou que este está sendo construído de forma geral, sendo 370 

especificado por demanda, após o pleno. Em seguida será enviado para a sede. Ao 371 

final da exposição da diretora, Denise Cunha informou  que ela vem sendo 372 

demandada pelas agentes fiscais da seccional e percebe a importância da 373 

realização de uma reunião para abordar e discutir os processos de trabalho. E 374 

observou sobre a importância da coordenação técnica estar mais presente no 375 

cotidiano do trabalho dos agentes fiscais nas seccionais. 11. Seccional Montes 376 

Claros - 11.1. Processos de trabalho na Seccional. A conselheira Carla Alexandra 377 

propôs que a agente fiscal responsável pela fiscalização na região, se desloque para 378 

Montes Claros para planejamento das visitas nos demais municípios. Relatou que 379 

percebe dificuldade de entendimento dos processos de trabalho por parte dos 380 

agentes fiscais dessa seccional. Lamentou que algumas informações desses 381 

processos, a própria diretoria da seccional só tomou conhecimento nesse momento. 382 

Carla informou ainda a necessidade de executar a avaliação de desempenho da 383 

agente fiscal - Érica Aline Aparecida Soares. Essa será feita pelo diretor da COFI da 384 

seccional. E solicitou a inclusão da diretora Valdênia e assessorias na Portaria de 385 

avaliação de desempenho dessa seccional. Deliberação: ficou definida a pauta da 386 

fiscalização para discussão no primeiro dia do próximo conselho pleno. Para essa 387 

discussão foi sugerida a participação dos representantes das COFI's nas seccionais. 388 

Foi discutida também a proposta de criação de um novo instrumental para o 389 

processo de avaliação de desempenho, que só poderá ser aplicada após 390 

reformulação do plano de cargos. 11.2. Informes: 11.2.1 realização de atividade 391 

com a população em situação de rua no dia 04/10/2018. O conselho pleno ciente. 392 

11.2.2. Encontro Regional com coordenadores dos NAS da área de abrangência 393 

da Secional Montes Claros em conjunto com a sede a se realizar no dia 23//11/18. A 394 

seccional solicitou o envio em tempo hábil da programação. 12. COMISSÃO DE 395 

COMUNICAÇÃO. 12.1. Boletim para ser enviado junto ao calendário contendo o 396 

balanço das ações do CRESS no período de outubro de 2017 a outubro de 2018. O 397 

conselho pleno aprovou a proposta.  13.COMAGO . A coordenadora Renata 398 

informou sobre a realização do encontro regional entre os NAS da sede e da 399 

Seccional de Montes Claros, com data prevista para 23/11/2018. O conselho pleno 400 

declarou ciente. Informou ainda que está havendo uma rearticulação do NAS Juiz de 401 

Fora. Será redigida a portaria de nomeação dos representantes. O conselho pleno 402 

ficou ciente e aprovou. 14. COMISSÃO DE TRABALHO E FORMAÇÃO. Informe de 403 

reunião da comissão ocorrida em 21/09/2018. Os encaminhamentos da reunião 404 

foram: criação de um grupo de estudos das diretrizes curriculares; promoção de um 405 

Encontro Estadual, objetivando a troca de experiências; criação de um Fórum 406 

Permanente de discussão das UFA´s; promoção de Seminários de Formação e 407 

promoção de encontros regionalizados. O coordenador da comissão fez também a 408 

avaliação do encontro das UFAS ocorrido no mes de agosto do corrente ano. 409 

15.COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (de pol. púb. def. dir. e controle 410 
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social) 15.1. Seminário "O trabalho do/a assistente social no SUAS". Essa pauta 411 

aborda os benefícios eventuais do SUAS e se encontra em processo de debate no 412 

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS, com a construção de uma 413 

Resolução para regulamentação. Pauta remetida para o próximo pleno. 414 

Responsável: Rodrigo Silveira. 16.COMISSÃO DE SAÚDE. 16.1.Pedido de apoio à 415 

"Nota do Conselho Estadual de Saúde de MG em defesa da reforma psiquiátrica 416 

antimanicomial e contra o descaminho da atual política de Saúde Mental, álcool e 417 

outras drogas do Ministério da Saúde. O conselho pleno aprovou a assinatura da 418 

nota. 16.2. Seminário regional da frente contra a privatização do SUAS  com 419 

previsão de ocorrer no período de  19 a 21 de outubro. Haverá também o 420 

lançamento de uma revista (no Observatório de Políticas Publicas no  dia 31/10. 17. 421 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 17.1. Evento em 25/10 - sobre campanha 422 

de gestão. 18.DECISÕES “AD REFERENDUM”. 19.1. Renovação de Aluguel de 423 

sala na Seccional Juiz de Fora. PLANO DE METAS 2018. Renovação de contrato 424 

de prestação de serviços de locação de espaço comercial celebrado entre o 425 

Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/MG 6ªR e a empresa Redentor 426 

Administração de Imóveis Ltda., para funcionamento da Seccional de Juiz de Fora. 427 

Aplicado índice IGPM 8,2624 % na vigência de 1º.09.18 a 31.08.19 e renovado pelo 428 

valor mensal de R$613,44 e pelo valor Global de R$7.361,28. Deliberação: 429 

Conselho Pleno aprovou a contratação realizada ad referendo. 18.2. Renovação 430 

Aluguel da sala da Seccional de  Montes Claros. PLANO DE METAS 2018. 431 

Renovação de contrato de prestação de serviços de locação de espaço comercial 432 

celebrado entre o Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/MG 6ªR e o Sr. 433 

José Aroldo Soares, para funcionamento da Seccional de Montes Claros. Aplicado 434 

índice IGPM 8,2624 % na vigência de 1º.09.18 a 31.08.19 e renovado pelo valor 435 

mensal de R$1.064,91 e pelo valor Global de R$12.778,92. Deliberação: O 436 

Conselho Pleno aprovou a contratação realizada ad referendo. 18.3. Renovação de 437 

Aluguel da sala 602 em Belo Horizonte (Fisc./Juríd.). PLANO DE METAS 2018. 438 

Renovação do contrato de prestação de serviços de locação de imóvel situado na 439 

Rua Tupis n° 485, sala 602, Centro, Belo Horizonte MG celebrado entre o Conselho 440 

Regional de Serviço Social – CRESS/MG 6ªR e o Sr.  Jose Avelino Moreira . 441 

Aplicado índice IGPM 8,9114% na vigência de 1º.10.18 a 30.09.19 e renovado pelo 442 

valor mensal de R$1.300,00 e pelo valor Global de R$15.600,00. Deliberação: 443 

Conselho Pleno aprovou a contratação realizada ad referendo. 18.4. Renovação 444 

Transporte Locar Minas LTDA-ME. PLANO DE METAS 2018. Renovação de 445 

contrato de empresa para prestação de serviços  de transporte - locação de veículos 446 

com motorista para viagens intermunicipais em MG para o CRESS/MG-6ª Região. O 447 

valor global passa a ser de R$294.705,03 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil, 448 

Setecentos e Cinco Reais e Três Centavos) mediante o reajuste do contrato pelo 449 

índice IGPM 8,242%, nos valores unitários de R$ 2,70 e R$ 3,00, por quilômetro 450 

percorrido, nas viagens iniciadas na Sede e nas Seccionais respectivamente. 451 

Deliberação: Conselho Pleno aprovou a contratação realizada ad referendo. 18.5. 452 

Disp. Licit. 24-II nº 021/18- Aquisição Equipamentos Filtros/Bebedouros. 453 

Aquisição de Equipamentos Filtros/Bebedouros para fornecimento de água filtrada 454 

aos empregados, conselheiros e colaboradores nas três Seccionais. Iniciado em 455 

13/06/18. Elaborada especificação. Obtidos os orçamentos. Foi convocado o 2º 456 
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colocado após ter sido inabilitado o 1º colocado. Obtidos orçamentos. Há 457 

disponibilidade orçamentária. O Jurídico é favorável. Aquisição junto a empresa 458 

B2W COMPANHIA DIGITAL (LOJAS AMERICANAS) CNPJ 00.776.574/0006-60 459 

por R$ R$2.285,70. Homologado em 21.09.2018 Deliberação: O Conselho Pleno 460 

aprovou contratação realizada ad referendo. 18.6. Disp. Licit. 24-II nº 025/18- 461 

Aquisição de Envelopes Sacos Plásticos para Postagem.  PLANO DE METAS 462 

2018 - Contratação de empresa para Prestação do Serviço de confecção de 463 

envelope saco plástico em atendimento ao CRESS/MG 6ªR. Iniciado em 22/08/18. 464 

Elaborada especificação. Obtidos 03 orçamentos. Menor Valor R$ 3.240,00. Há 465 

disponibilidade orçamentária. Jurídico é favorável. Contratada KIPLÁSTICOS 466 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - CNPJ 01.896.277/0001-0, por R$ 3.240,00. 467 

Homologado em 10.09.2018. Deliberação: Conselho Pleno aprovou a contratação 468 

realizada ad referendo. 18.7. Inexigibilidade nº. 011/2018 - Contratação 469 

Palestrante Eleonora Schettini Martins Cunha (Mini Curso NAS Poços de 470 

Caldas  – 11 de setembro). Contratação da Palestrante Eleonora Schettini 471 

Martins Cunha para palestrar no Minicurso em Poços de Caldas, realização do 472 

NAS. O evento ocorreu no dia 11/09/2018. Honorários previstos no valor de R$ 473 

1.027,04 (Hum Mil, vinte e sete reais e quatro centavos), calculado nos termos da 474 

Tabela Referencial de Honorários do Serviço Social, criada pela Resolução CFESS 475 

nº 418/01, alterada pela Resolução CFESS nº 467/05 e atualizada para vigorar até o 476 

fim de Agosto 2018, acrescidos de diárias e passagens aéreas. Manifestação 477 

jurídica favorável. Ratificado em 29.08.2018. Deliberação: Conselho Pleno aprovou 478 

a contratação realizada ad referendo. Nada mais havendo a tratar, eu Maura 479 

Rodrigues Miranda, 1ª Secretária do CRESS MG, assino e lavro a presente ata. Belo 480 

Horizonte, 22 de setembro de 2018. 481 

 
 
 

 
 


