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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO 

22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete realizou-se 1 

no auditório do CRESS 6ª. Região, situado à Rua Tupis, 485 - sala 504 Centro, 2 

Belo Horizonte (MG), a quarta reunião do Conselho Pleno do Conselho Regional 3 

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

conselheiros/as: Sede: Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria Gomes Bertelli, 5 

Maura Rodrigues Miranda, Ludson Rocha Martins, José Ribeiro Gomes, Maria da 6 

Ajuda Luiz dos Santos, Patrícia Nunes Silva Elias, Marcelo Armando Rodrigues, 7 

Angelita Rangel Ferreira, Márcia Emísia Jacinto Barbosa, Leonardo Koury 8 

Martins, Maicom Marques de Paula, Francielly Ferreira Caetano e Ludson Rocha 9 

Martins. Seccional. Juiz de Fora: Thaysi Poliani Ribeiro Melo. Seccional 10 

Uberlândia: Luana Braga Seccional Montes Claros: Carla Alexandra Pereira e 11 

Kátia Tatiane de Oliveira Brito. E as/o Trabalhadoras/r: Denise de Cássia Cunha 12 

(Coordenadora Técnica), Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito (Coordenador 13 

administrativo e financeiro), Michelle Araujo R. Pereira (assessora Jurídica), 14 

Dayane Cristiny Reis Ferreira (assessora de comunicação) e Lilian Lucia Pereira 15 

(assessora de apoio a secretaria). b). JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Karina 16 

Vieira, Geisiane, Maria Auxiliadora. 1. ASSUNTOS PRIORITÁRIOS 1.1. 17 

Agendamento da II Assembleia Geral.  Deliberação: O Conselho Pleno aprovou 18 

a realização das reuniões ampliadas nas seccionais e ficou agendada a 2ª 19 

assembleia para o dia 20 de outubro, às 18h30min. 1.2. Conselho Fiscal. 1.2.1. 20 

Visita CFESS. O Conselho Fiscal justificou ausência de seus membros nos dias 21 

agendados pelo Conselho Federal para visita in loco na sede do CRESS.  1.2.2. 22 

Balancetes. O assessor contábil Rafael José Lopes fez uma breve apresentação 23 

da situação financeira e orçamentária do Conselho, apresentando os Balanços 24 

Patrimoniais, Financeiro, Orçamentário e a Demonstração das Variações 25 

Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo referente 26 

ao mês de agosto de 2017. Disse que os demonstrativos obedecem às 27 

instruções determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Normas 28 

Aplicadas à Contabilidade Pública e o Conselho Federal de Serviço Social. 29 

Deliberação: foram apreciadas a apresentação contábil e as recomendações do 30 

Conselho Fiscal, o Conselho Pleno deliberou pela sua aprovação.  1.2.3. 31 

Inconsistência na prestação de contas da Seccional de Juiz de Fora. A comissão 32 

administrativa conversou diretamente com a seccional para os devidos 33 

esclarecimentos. 1.2.4. Monitoramento das datas de envio das prestações de 34 

contas das seccionais. A comissão administrativa conversou diretamente com a 35 

seccional para os devidos esclarecimentos. 1.2.5.Solicita aprovação sobre o 36 

planejamento mensal das seccionais quanto ao arrolamento de despesas ou que 37 

delegue a um diretor esta aprovação. Referente à proposta de dinâmica para 38 

envio das prestações de contas, a comissão administrativa irá avaliar a 39 

forma pertinente. 1.2.6. Pendências junto ao TCU referentes à LAI - Lei de 40 

Acesso à Informação. Jean informou que foi repassado à gestão, um email com o 41 

questionário solicitado pelo TCU preenchido, para conhecimento dos 42 
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conselheiros. E disse que no novo portal da transparência do site do CRESS 43 

serão publicitadas todas as informações postas no questionário. 1.2.7. Indicação 44 

da conselheira Patrícia Nunes para monitorar as informações junto ao portal da 45 

transparência. Deliberação: O conselho pleno aprovou a indicação. 1.2.8. 46 

Cumprimento da Resolução de diárias referente à apresentação dos cupons de 47 

viagens. Discutido na pauta da seccional de Juiz de Fora. 1.2.9.Compra de 48 

"lembranças" - sede e seccionais.  Deliberação: O Conselho pleno remeteu a 49 

pauta para a Comissão Administrativa, a fim de elaborar critérios para justificativa 50 

de situações como essa. A proposta deverá alcançar também os NAS. 2. 51 

INFORMES E CONVITES 2.1. Informe CELLOS - Centro de Luta pela Livre 52 

Orientação Sexual de Minas Gerais. O CELLOS encaminhou posicionamento 53 

oficial contrário à concessão da liminar parcial em favor da cura para a 54 

homossexualidade. A assessora Dayane informou que a nota já foi divulgada 55 

no site do CRESS. 2.2. Convite do TJMG à Presidente e/ou membro da diretoria 56 

para reunião para discussão do Depoimento Especial e a iminente inauguração 57 

da Vara Especializada de atendimento às crianças e adolescentes vitimas de 58 

violência sexual em Belo Horizonte. A reunião está agendada para o dia 26/09 59 

próxima terça feira, às 14 horas. Deliberação: O Conselho Pleno indicou a 60 

participação da coordenadora técnica Denise Cunha e a Conselheira Ana Maria 61 

Bertelli. 2.3. Convite da SEDESE - Secretaria de Estado de Trabalho e 62 

Desenvolvimento Social. Solicita da presença de um representante do CRESS no 63 

município de Passos para reunião com os gestores da política de Assistência 64 

Social da região. Foi sugerido o nome da conselheira Maria Auxiliadora de 65 

Miranda. O evento será no ia 03/10/2017 no horário de 8h30min as 11h30min. 66 

Deliberação: A secretaria do CRESS fará consulta a SEDESE, se poderá arcar 67 

com as despesas de transporte da representante. 2.4. CES-Cl - Centro de 68 

Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete, solicita a presença de um 69 

representante do CRESS para proferir palestra sobre o Serviço Social e exercício 70 

profissional no VI Encontro Nacional de Iniciação e Pesquisa Científica - VI 71 

CONIP. O evento ocorrerá no dia 04/10, no horário de 20h00 às 22h00. 72 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a indicação da assistente social Débora 73 

Nunes. O conselheiro Marcelo Armando fará contato para saber a disponibilidade 74 

da profissional. 3. OFÍCIOS CFESS / OUTROS CRESS 3.1. OF. CIRC CFESS Nº 75 

138/2017 - Auditoria da SECEX/RS-TCU sobre a Lei de Acesso à Informação - 76 

Monitoramento. Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 3.2. OF. CIRC 77 

CFESS Nº 139/2017 - Encaminha Resolução CFESS Nº 828/17 que altera 78 

dispositivos na Resolução CFESS 512/07, instituindo os novos Instrumentais da 79 

PNF aprovados no 46º Encontro Nacional CFESS/CRESS e as respectivas 80 

publicações no DOU. Deliberação: Conselho Pleno declarou ciente. 4. 81 

SECRETARIA 4.1.Unincor solicita apoio para o II Fórum de Estágio 82 

Supervisionado em Serviço Social com o tema: Os impactos da atual conjuntura 83 

na dinâmica do trabalho dos/as Assistentes Sociais no SUAS e nas supervisões 84 

de estágio. A Unincor solicita a concessão de 80 kits com cartilhas, livros, 85 

canetas, pastas e bolsinhas para alunos e palestrantes. Deliberação: O Conselho 86 

Pleno informou que não poderá atender à solicitação de apoio, por não ter em 87 

estoque os itens solicitados nos kits. 4.2. A secretária Lilian informa que houve a 88 
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troca dos coordenadores das comissões de Trabalho e Formação e da COMAGO, 89 

estando a conselheira Francielly responsável pela coordenação da COMAGO e o 90 

conselheiro Maicom responsável pela coordenação da Comissão de Formação 91 

Profissional. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a alteração das 92 

coordenações, ficando a secretaria responsável por emitir as novas portarias. 5. 93 

COMISSÕES PRIORITÁRIAS.  5.1. COFI. 5.1.1. Desagravo Público – O 94 

Conselho Pleno nomeou o conselheiro Jose Ribeiro como relator do desagravo. 95 

5.2. ÉTICA (PROC. INST./DESAG./SINDIC.) 5.2.1. Denúncia 022/2017 – Parecer 96 

pelo arquivamento. Deliberação: O Conselho Pleno acatou o parecer da 97 

comissão pelo arquivamento da denúncia.  5.2.2. Denúncia 025/2017 – Parecer 98 

pelo arquivamento. Deliberação: O Conselho Pleno acatou o parecer da 99 

comissão pelo arquivamento da denúncia. 5.2.3. Denúncia 030/2017 – Parecer 100 

pelo arquivamento. Deliberação: O Conselho Pleno acatou o parecer da 101 

comissão de pelo arquivamento da denúncia. 5.2.4. Processo 001/2016 - 102 

Agendar julgamento (sugestão início de novembro). Deliberação: O Conselho 103 

Pleno agendou o julgamento para o dia 22 de novembro, contando com a 104 

presença dos/as conselheiros/as: Maura Rodrigues, Márcia Emisia, Leonardo 105 

Koury, Marcelo Armando, Jose Ribeiro e Ana Maria Bertelli. 5.2.5. Processo 106 

011/2014 - agendar julgamento (sugestão início de Novembro. Deliberação: O 107 

Conselho Pleno agendou o julgamento para o dia 29 de novembro, contando com 108 

a presença dos/as conselheiros/as: Leonardo Koury, Marcelo Armando, Jose 109 

Ribeiro, Maura Rodrigues, Márcia Emísia, Ana Maria Bertelli, Maria da Ajuda e 110 

Ludson Martins. Leonardo reforçou a importância da participação dos 111 

conselheiros ausentes no dia a dia no CRESS, como também a socialização da 112 

realização dos julgamentos, a fim de que estes também participem e contribuam. 113 

6. REPASSES DAS SECCIONAIS 6.1.Seccional Juiz de Fora. 6.1.1. Resolução 114 

de diárias e ressarcimento de despesas; Deliberação: O conselho pleno 115 

aprovou a inclusão do prazo de ate 5 dias úteis para pagamento de ressarcimento 116 

de despesas após envio da documentação necessária para prestação de contas. 117 

6.1.2. Repasses  e demandas das comissões; Thaysi falou da importância de 118 

viabilizar transporte intermunicipal, tendo em vista que há conselheiras da 119 

seccional que não moram em Juiz de Fora. Marcelo esclareceu que foi discutido 120 

na comissão administrativa que o valor pago nas diárias já cobre os gastos com 121 

os traslados. Disse ainda que de fato a resolução poderá ser reavaliada para 122 

casos específicos. Deverá ser pensada a proposta de inclusão do traslado 123 

intermunicipal na resolução. Thaysi disse que a não inclusão dessa despesa com 124 

transporte, gera desgastes desnecessários à gestão. Luana disse que isso ocorre 125 

também em seu caso que mora em Uberaba e participa das reuniões em 126 

Uberlândia. Deliberação: O conselho pleno remete a reavaliação da Resolução 127 

das diárias para a comissão administrativa e financeira. 6.1.3. Avaliação dos 128 

encontros descentralizados e nacionais;  Thaysi disse que percebeu a falta de 129 

preparo de profissionais da base, pois não apresentaram capacidade para 130 

participação dos debates, ocasionando pouca participação da região. Questionou 131 

a responsabilidade delegada a seccional na plenária final, uma vez que não tinha 132 

mais membros da sede e que não garantia a coesão para os debates. Ana Maria 133 

Bertelli justificou que essa ausência no final da plenária, deu-se por conta da 134 
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compra de passagens em horários mais cedo com menor valor e que essa 135 

informação já havia sido socializada com as seccionais. Disse que entende que o 136 

prazo para a eleição dos delegados para o Encontro Nacional é curto, assim, não 137 

houve tempo hábil para preparação dos profissionais da base. Leonardo 138 

discordou dizendo que não houve preparação e que foi acordado em pleno que a 139 

preparação seria feita no dia do evento, antecedendo seu início. E que o material 140 

para subsídio do encontro, foi encaminhado com 20 dias de antecedência. Disse 141 

que percebeu algumas deficiências de profissionais da base devido à sua 142 

formação profissional ter sido deficitária. Entende que os conselheiros e os 143 

profissionais da base são responsáveis pelas intervenções e percebeu uma perda 144 

de tempo com discussões que eram de senso comum. Ana Bertelli avaliou que 145 

para os próximos encontros deveremos ficar atentos às candidaturas para 146 

delegados, indicando o fortalecimento dos membros de comissões para 147 

participação. Avaliou que em geral, toda a delegação esteve coesa, mas tensa. 148 

Marcelo disse que historicamente, a delegação de Minas Gerais apresenta-se nos 149 

encontros de forma cautelosa e que, a participação deste ano foi melhor, 150 

comparadas às que já participou. Propôs encaminhar ao CFESS proposta de 151 

construção de uma nova programação para melhor proveito no primeiro dia de 152 

encontro. Carla informou que ainda haverá reunião na seccional de Montes Claros 153 

no dia 07/10 para avaliação do encontro. Disse que individualmente avalia que a 154 

preparação é importante, mas a metodologia é densa. Percebe que houve sim 155 

uma sobrecarga para alguns membros da delegação, porém ressalta a 156 

distribuição dos delegados para participação por eixo. Percebeu também o 157 

prejuízo na plenária final quando houve as definições dos GTs. Acha que foi 158 

perda de tempo a discussão que deveria considerar na carta se incluiria a palavra 159 

“golpe” ou não, pois quem defendia a inclusão, não ficou para a plenária final. 160 

Leonardo ressaltou que a foi indicada uma pessoa de Minas Gerais para 161 

composição da comissão responsável pela elaboração da carta de Brasília e, 162 

acredita que foi importante a participação de Minas Gerais nessa construção. 163 

Julia reforçou a importância de rever a eleição de delegados da base.  6.1.4. 164 

Levantamento da Comissão de Políticas Públicas sobre transportes dos 165 

Conselhos de direito. Thaisy diz que um membro da comissão solicitou custeio de 166 

participação, mas que foi vetado pelo CRESS. Diz que houve proposta de fazer 167 

carta de repudio sobre o posicionamento do CRESS. Julia disse que é o órgão 168 

gestor o responsável pelo custeio da participação, porém, quando a 169 

representação for do CRESS, a responsabilidade do custeio recai sobre o 170 

Conselho. 6.1.5. Thaysi solicitou que seja garantida a presença do coordenador 171 

da Comissão de Trabalho e Formação no evento que será realizado na sede por 172 

tal comissão. Deliberação: O conselho pleno aprovou a presença dos 173 

coordenadores das seccionais referentes a esta comissão. A representante da 174 

Seccional de Juiz de Fora, Thaysi apresentou a demanda referente a Prestação 175 

Serviços de Assistência,  que é terceirizada pelo Município de Juiz de Fora, que 176 

não está cumprindo seu papel, por não gerir os serviços de assistência.  Haverá 177 

um Chamamento Público para prestação de serviços nos CRAS, CREAS e Centro 178 

POP, entretanto informa que existe concurso público vigente e que tal 179 

chamamento prejudicará os aprovados no concurso. Informa, ainda, que há 180 
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parecer favorável por parte do Procurador Municipal quanto ao Chamamento 181 

Público. Esclarece que houve audiência publica a pedido do Conselho Municipal, 182 

com a presença de representantes do CRESS, bem como do CRP, e que fizeram 183 

uma Nota contrária ao Chamamento Público, em razão da dificuldade de 184 

discussão com o Município. Foi pedido por Thaysi que fosse realizado pedido de 185 

apoio a outras instituições, tais como o Conselho Estadual de Assistência e 186 

Ministério Público Estadual, no sentido de tomarem as devidas providências e, 187 

ainda, pediu ao CRESS sede para assinar e remeter ao CFESS. Ana Bertelli e 188 

manifestou no sentido de que o CRESS é uno e que o CRESS tomaria frente da 189 

discussão junto ao CRP, e, ainda, que independente com a articulação realizada 190 

junto ao CRP, a demanda é do CRESS MG, assim é de acordo em assumir no 191 

coletivo e não apenas enquanto seccional de Juiz de Fora. Thaysi está de 192 

acordo.   Michelle informou que existe um termo de ajustamento de conduta 193 

realizado entre o Ministério Público e o Município de Belo Horizonte, que prevê a 194 

extinção desses chamamentos públicos e a posse de concursados para atuarem 195 

nas diversas áreas das políticas públicas e que estavam com prestação de 196 

serviços através de entidades terceirizadas. O CRESS pediu providências junto 197 

Ministério Público sobre o não cumprimento do TAC, que posteriormente foi 198 

cumprido totalmente, com a extinção dos contatos terceirizados e a posse aos 199 

concursados. Michelle opinou favoravelmente a Nota Pública e sugeriu que fosse 200 

encaminhado ao Ministério Público uma representação em conjunto com o CRP, 201 

para que fossem tomadas as devidas providências, em razão da ilegalidade do 202 

procedimento adotado pelo Município de Juiz de Fora. Deliberação: Foi acolhida 203 

a sugestão da assessora jurídica que ficará responsável por entrar em contato 204 

com o jurídico do CRP e  fazer a representação. 6.2.Seccional Uberlândia. 6.2.1. 205 

Transição da gestão. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a realização da 206 

solenidade de posse da seccional de Uberlândia no auditório da OAB e as 207 

despesas para o evento. 6.2.2. Reforma de sala. Jean informou que será 208 

publicado ainda este ano o termo de referência, para as devidas contratações e 209 

realização do pregão no primeiro semestre de 2018. 6.2.3. Processo CFESS. 210 

Deliberação: Conselho pleno declarou ciente. 6.3. Seccional Montes Claros 211 

6.3.1. Auxiliar administrativo - cargo em gratificação e capacitação/treinamento 212 

em outubro.  Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a vinda do funcionário 213 

Andrey para capacitação dos fluxos administrativos e financeiros na sede, caso 214 

necessário. 6.3.2.Campanha de combate à inadimplência área de abrangência 215 

da Seccional; Carla informou que foram feitas discussões e apontamentos de 216 

quais ações para melhoria do combate a inadimplência são possíveis de 217 

realização. E foi orientada pela assessoria jurídica que nas seccionais não pode 218 

ser feita nenhuma ação de cobrança, pois esse procedimento só é permitido na 219 

sede. Segundo Carla, a seccional realiza intermediações sobre a importância do 220 

pagamento da anuidade e o alto numero de inadimplentes, em eventos onde há a 221 

presença e participação de profissionais. 6.3.3.Encaminhamento a fim de 222 

assegurar a participação nas reuniões da diretoria da Seccional e outras 223 

atividades da diretora Kátia, tendo em vista dificuldades de para liberação do 224 

trabalho. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou o envio da correspondência, 225 

mas antes submeter à com avaliação jurídica. 6.3.4.Participação de um diretor 226 
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membro da Comissão de Trabalho e Formação Profissional na Oficina nacional 227 

da ABEPSS (7 a 9/11/2017), em Niterói/RJ. Deliberação: O Conselho Pleno 228 

solicitou avaliação orçamentária para concessão da solicitação. 7.COMISSÕES 229 

REGIMENTAIS - 7.1.COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 230 

(Comissões: de licitação/ Pregoeiro e equipe de apoio/avaliação e 231 

desempenho/processos seletivos) 7.1.1.Capacitação dos Auxiliares e 232 

Tesoureiros das Seccionais. O coordenador administrativo informou que após 233 

avaliação contábil e financeira, não será possível a realização da capacitação em 234 

2017, porém informou o indicativo da realização em 2018. Deliberação: O 235 

Conselho Pleno aprovou a proposta da Comissão Administrativa. 7.1.2. Informe 236 

da exoneração da funcionária Cláudia Meire da Seccional de Montes Claros em 237 

15/09/17. Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 7.1.3. Informe da 238 

exoneração e retorno ao cargo de origem do funcionário Mayco Boaventura da 239 

Seccional de Uberlândia em 30/09/17; Jean esclareceu que, com a extinção do 240 

cargo de supervisor de seccional, o trabalhador será exonerado desse cargo em 241 

30/09/2017. Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 7.1.4.Informe da 242 

exoneração do funcionário Rafael José, da sede, em 30/09/17; O coordenador 243 

Jean informou que o assessor contábil encerrará suas atividades em 30 de 244 

setembro, pois a  contadora Brígida Mota, retorna ao cargo no início de outubro. 245 

Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 7.1.5. Abertura do Processo 246 

de Avaliação de Desempenho dos empregados admitidos em 2016 (calendário 247 

sede e seccionais); Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 248 

7.1.6.Resolução de Criação da Função Gratificada de Encarregado de Seccional: 249 

o conteúdo das atribuições serão encaminhadas para as seccionais via email 250 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a proposta de criação da resolução. 251 

7.1.7.Indicação dos nomes dos empregados que irão assumir a partir de 252 

01/10/17 as funções de encarregados de Seccional. Uberlândia: Luana informou 253 

que quem assumirá o cargo será o funcionário Mayco Boaventura. Montes Claros, 254 

informado pela coordenadora Carla que será Andrey Araújo. Deliberação: O 255 

Conselho Pleno aprovou as nomeações. 7.1.8. Nomeação da funcionária Paula 256 

Roetger para o cargo de Assessora Contábil Adjunta a partir de 01/10/17. 257 

Deliberação: O Conselho Pleno declarou ciente. 7.1.9. Despesas com viagens 258 

(plenos, fiscalização, NAS, eventos). Jean informou que não há mais orçamento 259 

disponível para o custeio das despesas. E que para a realização dos plenos e as 260 

despesas já previstas com NAS e outros eventos, entende que deverá haver 261 

redução das visitas de fiscalização. Recomenda-se também redução de despesas 262 

para convites para representação do CRESS. E que para essas funções já 263 

previstas serão necessárias transposições de recursos ate o término do ano. 7.2. 264 

COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA - 7.2.1. Solicita autorização para envio de 265 

257 notificações. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou o envio das 266 

notificações. 7.2.2. Manifestação CFESS referente ao Recurso Administrativo. 267 

O Conselho Federal de Serviço Social acatou a Manifestação do Assessor 268 

Jurídico Vitor, indicando pelo parcelamento das anuidades em Cartório, conforme 269 

prevê o Art. 5º da Resol. 775/2016, que estabelece os patamares mínimo e 270 

máximo para fixação da anuidade de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno 271 

declarou ciente. 7.2.3. Negociação dos débitos em cartório/protestados: após 272 
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decisão do CFESS de parcelamento de débito em cartório, esta sendo 273 

encaminhada a alteração no Termo de Confissão de Divida, a fim de contemplar 274 

os débitos protestados. Toda solicitação de parcelamento de débito protestado 275 

deverá ser enviado a Comissão para análise e autorização do mesmo. 276 

Deliberação: O Conselho Pleno está declarou de acordo. 7.2.4. Envio dos 277 

processos em Cartório para Cobrança Judicial - A comissão de 278 

inadimplência/Setor de Tesouraria – solicitou deliberação para encaminhamento 279 

ao Jurídico, de cobrança Judicial relativo aos processos com titulo protestado e 280 

sem retorno. Os títulos deverão constar 04 anuidades em débito. Essa ação 281 

objetiva evitar a prescrição do débito. Nesse caso, o profissional deverá arcar com 282 

as despesas de cartório e da justiça, incluindo honorários advocatícios. 283 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a proposta da comissão de 284 

inadimplência. 7.3. COMISSÃO DE INSCRIÇÃO. Não houve pauta apresentada. 285 

7.4. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - 7.4.1. Tema do dia do/a assistente 286 

social 2018 - vídeos e outras mídias. A assessora Dayane informou que o tema 287 

para o dia do/a assistente social para o ano de 2018 é: “Assistentes sociais em 288 

defesa dos direitos e do trabalho profissional: resistir, ocupar e lutar! Somos 289 

classe trabalhadora. Deliberação: O Conselho pleno declarou ciente. 7.5. 290 

COMISSÃO AMBIENTAL. Não houve pauta apresentada. 7.6. COMISSÃO DE 291 

PATRIMÔNIO E INCINERAÇÃO. Não houve pauta apresentada. 8. COMISSÕES 292 

POLÍTICAS - 8.1. COMAGO 8.1.1. Solicitação do NAS Araxá para organização 293 

de evento. Solicita a concessão de profissional que aborde o tema de desmonte 294 

do SUAS e da previdência social. Deliberação: O Conselho Pleno sugeriu a 295 

indicação da conselheira do CFESS pela região, Mariana Furtado Arantes. 8.2. 296 

COMISSÃO DE TRABALHO E FORMAÇÃO - Tendo em vista as reuniões 297 

ocorrerem antecedendo as reuniões de conselho pleno, Maicom informou que a 298 

próxima reunião ocorrerá a partir das 14 horas. 8.3. COMISSÃO DE 299 

DESENVOLVIMENTO URBANO. Não houve pauta apresentada. 8.4. 300 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. Não houve pauta apresentada. 8.5. COMISSÃO 301 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (de pol. púb. def. dir. e controle social). Não houve 302 

pauta apresentada. 8.6. COMISSÃO DE SAÚDE. Não houve pauta apresentada. 303 

8.7. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS. 8.7.1. Informe: Atividade sobre 304 

Serviço Social e a Luta Camponesa. Pauta remetida para o próximo conselho 305 

pleno. 9. DECISÕES “AD REFERENDUM”. 9.1. Dispensa de Licitação 24-II nº 306 

023/2017 – Serviço de Boletim Eletrônico. Contratação de empresa para 307 

Prestação do Serviço de Boletim Eletrônico para envio de mala direta para o 308 

CRESS/MG 6ª à empresa: UNIVERSO ONLINE S/A, CNPJ: 01.109.184/0001-95,  309 

no Valor Global de R$ 1.799,88 (mil, setecentos e noventa e nove reais e 310 

oitenta e oito centavos),  conforme inciso II, art. 24 da Lei 8.666/93. Adjudicado 311 

em 22 de agosto de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno referendou o presente 312 

processo de dispensa de licitação. 9.2. Dispensa de Licitação 24-II nº 024/2017 313 

– Informador Jurídico. Contratação de empresa especializada na divulgação e 314 

acompanhamento dos Diários Oficiais eletrônicos e processos judiciais do CRESS 315 

6ªR/MG, à empresa INFORMADOR FACIL LTDA - EPP, CNPJ: 316 

05.222.197/0001-27, no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro 317 

reais), conforme Inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93. Adjudicado em 30 de agosto 318 
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de 2017.  O processo será revogado no interesse da administração. Deliberação: 319 

O Conselho Pleno referendou o presente processo de dispensa de licitação. 9.3. 320 

Dispensa de Licitação 24-II nº 026/2017 – Primeiros Socorros. Aquisição de 321 

materiais de Primeiros Socorros em atendimento ao CRESS 6ªR/MG, à empresa 322 

DROGARIAS E PERFUMARIAS AMERICANAS LTDA - EPP, CNPJ: 323 

21.565.213/0017-06, no valor de R$ 86,80 (oitenta e seis reais e oitenta 324 

centavos) e à empresa DROGARIA ARAUJO S/A, CNPJ: 17.256.512/0063-19 325 

no valor de R$214,88 (duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), 326 

resultando no valor global de R$ 301,68 (trezentos e um reais e sessenta e oito 327 

centavos), conforme Inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93. Adjudicado em 20 de 328 

setembro de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno referendou o presente 329 

processo de dispensa de licitação. 9.4.1º Aditivo - Locação da Sala 602 – 330 

prorrogada locação por mais 12 (doze) meses da sala situada na Rua Tupis, 485, 331 

sala 602, Centro - Belo Horizonte/MG, a partir de 01/10/2017 até 30/09/2018 junto 332 

ao Sr. José Avelino Moreira. O valor do presente aditivo contratual, sem 333 

concessão de reajuste, foi de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, 334 

totalizando R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), anuais. O presente 335 

aditivo foi firmado em 20 de setembro. Deliberação: O Conselho Pleno 336 

referendou o presente aditivo. 9.5. Inexigibilidade nº 09/2017 – Prestação de 337 

Serviço Especializado em Serviço Social para participação no Planejamento 338 

Estratégico da Gestão 2017-2020 do CRESS 6ª Região no dia 23 de setembro de 339 

2017, a ser ofertada pelo Professor JEFFERSON LEE DE SOUZA RUIZ, com 340 

mestrado em Serviço Social. O professor disporá de aproximadamente 8 (oito) 341 

horas, com um custo total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor ratificado 342 

em 21 de setembro. Deliberação: O Conselho Pleno referendou o presente 343 

processo de inexigibilidade. 9.6.3º Aditivo - PREGÃO PRESENCIAL Nº CRESS-344 

MG/6ªR/020/2016 – Acréscimo de mais R$ 10.724,57 (dez mil, setecentos e 345 

vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para a Empresa Locar Mina 346 

Prestadora de Serviços de Transporte, Locação de Veículos, com motoristas, 347 

para a execução de viagens em atendimento a Sede e Seccionais do CRESS 6ªR 348 

passando ao Valor Global para R$ 222.254,57 (duzentos e vinte e dois mil, 349 

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) correspondente 350 

a aproximadamente mais 5,07% do valor atual do contrato. Aditivo assinado em 351 

25 de agosto. Deliberação: O Conselho Pleno referendou o presente aditivo. 352 

Nada mais havendo a tratar, eu Maura Rodrigues Miranda, 1ª secretária do 353 

CRESS 6ª Região, lavro a presente ata. Belo Horizonte, 22 de setembro de 2017. 354 

 

 

 
 

 


