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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - CRESS 
02 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
Aos segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete (02/12/2017), 1 

realizou-se no auditório do CRESS 6ª Região, situado á Rua dos Tupis, nº 485, 2 

sala 504, Centro, Belo Horizonte (MG), 7ª (sétima) reunião de Conselho Pleno de 3 

Serviço Social – CRESS 6ª Região, gestão 2017/2017. Estiveram presentes os 4 

(as) conselheiros (as): Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria Gomes Bertelli, José 5 

Ribeiro Gomes, Marcelo Armando Rodrigues, Maria Auxiliadora de Miranda, 6 

Márcia Emísia, Leonardo Koury e Angelita Rangel (Sede). Rodrigo Valadares 7 

(Seccional Uberlândia), Leonardo Prates (Seccional de Montes Claros) e Sandra 8 

Gomes (Seccional de Juiz de Fora) e as/os trabalhadoras/es: Jean Carlos 9 

Fernandes Brito (coordenador administrativo e financeiro), Camila Braga 10 

(assessora jurídica adjunta), Lilian Lucia(assessora de apoio á secretaria), Denise 11 

de Cássia Cunha(coordenadora técnica) e Dayane Reis (assessora de 12 

comunicação). Das justificativas de ausências: Patrícia Nunes justifica ausência 13 

por compromisso de trabalho e atividades que antecedem à Conferência Nacional 14 

de Assistência Social, na qual será Delegada; Maicom Marques justifica ausência 15 

por atividade na Universidade; Maura Rodrigues justifica ausência por motivo 16 

particular. O conselho pleno aprova as justificativas de ausências. 1).O Conselho 17 

Pleno acolhe as justificativas de ausências dos/as conselheiros/as: Patrícia Nunes 18 

por motivo de compromisso de trabalho e atividades que antecedem à 19 

Conferência Nacional de Assistência Social, no qual será Delegada; Maicom 20 

Marques de decorrência de atividades suas na Universidade. A presidente propôs 21 

na sequência prosseguir com as atividades do Conselho Pleno retomando o que 22 

foi deliberado no pleno anterior. 1.1).O Conselho Pleno deliberou pela aceitação 23 

do pedido de licença da conselheira Karina Vieira Alves. 2).Elaborar instrumental 24 

de contas de diárias para dar resposta ao assistente social (Renan), Denise 25 

responde a demanda do Willian, até segunda-feira. Não foi agendada capacitação 26 

para os conselheiros sobre o (SISCAF).  3).O grupo de estudo para discutir o 27 

fluxo sobre a relação de trabalho Sede e Seccionais ficará para o ano de 2018. 4) 28 

Denise e Dayane continuam com a pendência ficam elaborar material 29 

manifestando a posição da entidade em defesa do SUAS na semana do 11ª 30 

conferência Nacional de Assistência Social, fotos conselheiros e diretores 31 

presentes na Seccional. 5) Fica pendente agendar uma reunião com a Secretaria 32 

de Estado de Assistência Social Rosilene “Rocha” relativo a carga horária e etc. 33 

6) Com relação ao encaminhamento sobre) encaminhar documento sobre 34 

combate a inadimplência para os grandes empregadores. Ana Maria e Lilian vão 35 

prosseguir no levantamento sobre os grandes empregadores para encaminhar 36 

documento, se possível pessoalmente.  7) Será realizado Processo Seletivo para 37 

contratar estagiário de Direito para  a Sede e estagiário de Serviço Social para a 38 

Seccional de Juiz de Fora para 2018. Verificar a possibilidade de transferir a 39 

responsabilidade pelo pagamento do seguro para a instituição formadora para 40 

contratar o estagiário, responsável assessoria jurídica. 8) A partir de janeiro os 41 

pleno de sexta-feira será somente com diretores e sábado com diretores e 42 
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trabalhadores, devendo contar com a presença dos assessores e seus 43 

respectivos assessores adjuntos.  9) Não foi cumprido o envio da ata do pleno de 44 

novembro até uma semana após sua realização e nem o seu respectivo extrato, o 45 

que está pendente para ser regularizado até 15/12/17, responsável conselheiro 46 

Ludson. 10) No próximo dia útil, após cada pleno os assessores devem repassar 47 

para sua equipe de trabalho as deliberações. 11) Foi apresentado modelo do 48 

banner, que será disponibilizado online para os interessados. 12) Ficou pendente 49 

a resposta ao NAS Vertentes, responsável Denise e Ludson. 13) Não ficou 50 

pendências sobre solicitação de agendas ao CFESS, apenas aguarda a resposta 51 

de ofício enviado. 14) Foi executado a elaboração do participômetro e cobrada a 52 

presença dos ausentes. 15) Sobre as assinaturas nos documentos de solicitação 53 

e prestação de contas sobre diárias devem ser assinados pelos  beneficiados, 54 

responsável pelo controle Jean. 16) O pleno concordou com as propostas da 55 

transposição das rubricas orçamentários do administrativo financeiro, exceto 56 

zeras a rubricas de diárias de conselheiros e diretores. 17) A presidente Julia 57 

solicita a apresentação das despesas reais alimentação Sede/Seccionais, 58 

trabalhadores e reuniões políticas e de direção, responsáveis Jean e Brígida para 59 

o próximo pleno. 18) Fazer um comparativo a sobre as despesas com as 60 

atividades de fiscalização nos anos de 2016 e 2017, para analisar se aumento 61 

das despesas está compatível com o número de ações, com o registro das 62 

principais variáveis qualitativas. Ademais, para a diretoria monitorar as atividades, 63 

resultados e as despesas com a fiscalização, deverá ser apresentado no pleno 64 

uma planilha mensal, contendo as despesas com as atividades e os resultados 65 

com a fiscalização, fazendo a comparação do mês atual com o mês anterior, 66 

responsáveis Denise, Brígida e Jean a partir do próximo pleno. 19) Será divulgado 67 

para a categoria as ações adotas e os resultados de combate a inadimplência 68 

adotadas pela direção do Cress. Além disso, será encaminhado ao Cfess oficio 69 

informando que o CRESS MG para efeito calculo da arrecadação de recursos 70 

através da inadimplência utiliza outros critérios para se chegar ao valor arrecado 71 

tendo formas de arrecadação utilizadas pelo Cress apurado na ordem de 20%. 72 

20) Em 14/12/17 será discutido e resolvido na Comissão Administrativo Financeiro 73 

sobre a alocação do centro de custos dos recursos orçamentários para 2018. A 74 

minuta de resolução que dispõe sobre suprimentos de fundos nas Seccionais será 75 

encaminhada para a Comissão de Administrativo Financeiro para aprofundamento 76 

e aperfeiçoamento se necessário. Na sequência será remetido para o 77 

conhecimento e possíveis contribuições dos diretores Seccionais, sendo 78 

posteriormente aprovado Ad referendum, ainda em 2017, para vigorar a partir de 79 

2018. 21) A comissão de ética realizará o aprofundamento sobre a 80 

responsabilização ética de assistentes sociais ocupantes de cargos de gestão. 81 

22) O parecer jurídico apresentado pela assessoria jurídica sobre os pedidos de 82 

desagravo junto ao Cress não foi aprovado neste momento, uma vez que o tema 83 

será objeto de debate na Comissão permanente de ética e posteriormente levada 84 

ao pleno e, se possível, uma oficina interna pra debater sobre o tema convidando 85 

um expert no assunto. 23) O pleno acolheu o parecer da comissão de ética de nº 86 

027/2017, que opinou pelo arquivamento da denúncia. 24) Foi acatado pelo pleno 87 

o parecer da comissão de ética de nº 028/2017 que opinou pela instauração de 88 

processo ético. 25) O pleno acolheu o parecer da comissão de ética de nº 89 
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37/2017, que opinou desaforamento para a apuração da denúncia. 26) Foi 90 

acolhido pelo pleno o parecer da comissão de ética de nº 38/2017, que opinou 91 

pelo desaforamento para a apuração da denúncia. 27) A Cofi da Sede enviará 92 

resposta formal para a assistente  social Glaucia de Almeida Ramos, também 93 

coordenadora da Seccional de Uberlândia, sobre sua demanda apresentada ao 94 

Cress. 28). A relatora pediu vista do pedido de desagravo Público de nº 05/2017, 95 

com a finalidade de solicitar a demandante a possibilidade do envio de mais 96 

elementos de provas. 29). Em atendimento ao convite do Conselho de Segurança 97 

Alimentar o conselheiro José Ribeiro representará o Cress na Conferência 98 

Estadual de Segurança Alimentar. 30) A conselheira Angelita representará o 99 

Cress na audiência pública que debaterá sobre o desmonte do Serviço Social na 100 

Previdência Social, cuja a indicação de seu nome será formalizada. 31) Sobre o 101 

ofício de nº 169, o Setor de Registro já está dando andamento, dado que será 102 

encaminhado aos 102 assistentes sociais um envelope contendo carta resposta, 103 

em 2018. 32) Ficou decidido que será encaminhado ao Cfess para a Informativo 104 

Serviço Social é Notícia 2018, o tema sobre as ações de interiorização da atual 105 

gestão, responsável assessora de comunicação. 33) O pleno autoriza a comissão 106 

de inadimplência notificar 59 assistentes sociais identificados em situação de 107 

inadimplência. 34) Foi finalizado o processo da avaliação de desempenho (2017) 108 

dos trabalhadores do Cress, dado que os  trabalhadores receberão a progressão 109 

na carreira, conforme Plano de Cargos e Salários, exceto o trabalhador Igor 110 

Alcântara, por não alcançar o resultado satisfatório. Ademais, ficou decido que o 111 

assessor Jean encaminhará para os diretores da Sede e Seccionais o atual 112 

instrumental de avaliação de desempenho, indicando os fundamentos previstos 113 

no Plano de Cargos e Salários, para subsidiar estudo com a finalidade de 114 

contribuir com a sua alteração no futuro. O Jean enviará o instrumental indicando 115 

a fundamentação legal com o Plano de Cargos e Salários.  apontamentos para . 116 

35) Foi concedido a trabalhadora Paula seu pedido de exoneração do cargo de 117 

assessora adjunta, mas ela fica  10/12/17 em substituição da trabalhadora Brígida 118 

que está de férias. 36) Foi informado para a diretoria que a princípio os 119 

trabalhadores do Cress, aderiram a paralisação nacional (greve) em 05/06/17, 120 

caso não se confirme a paralisação prevista, o expediente na Sede e Seccionais 121 

não será suspenso. 37) Sobre a proposta de calendário para 2018 ficou decidido 122 

que será cotado a versão verde em cor pantone, caso o valor seja similar ao 123 

calendário 01x01 (preto e branco) o verde será produzido. 38) Sobre a proposta 124 

de mensagem de final de ano para os assistentes sociais a ser postada no site do 125 

Conselho a diretoria sugere novo texto, contendo uma redação mais otimista. 39) 126 

Ficou decidido para reiterar deliberação de pleno anterior sobre a notificação por 127 

parte do tesoureiro José Ribeiro e Paula. 40) Elaborar e enviar ofício circular para 128 

o conjunto Cfess/Cress e a comissão de formação do Cfess sobre a ocorrência da 129 

apresentação de documentos falsos apresentados ao Cress – 6ª Região, sendo 130 

de responsabilidade conjunta por parte da coordenadora técnica e assessoria 131 

jurídica. 41) Sobre a solicitação de utilização de material para efeito de pesquisa 132 

do material produzido pela fiscalização do Cress, a solicitação deverá ser 133 

apresentada por escrito. No caso da Seccional a solicitação passará pelo crivo da 134 

diretoria da Seccional, sendo em seguida encaminhada para a Sede. A solicitação 135 

do estagiário da Seccional de Juiz de Fora foi autorizada. 42) Ficou aprovado 136 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 6ª REGIÃO 
LIVRO DE ATAS - GESTÃO 2017/2020 

 

 
 

neste Conselho Pleno que o Cress – 6ª Região realizará em 2018 a reforma de 137 

sua sala própria para a acolher a sede da Seccional de Uberlândia. Ademais, a 138 

Seccional de Uberlândia apresentou seu Plano de Ação para 2018, ora fica 139 

reiterado que as Seccionais poderão contar com R$ 16.000,00 para realizar suas 140 

ações políticas no de 2018. 43) Foi deliberado o resultado a reunião ampliada 141 

com os assistentes sociais. 44) Sobre a possibilidade adesão de planos celulares 142 

demandado pela Seccional de Uberlândia fica reiterado que já está sendo 143 

realizado licitação atender a esta necessidade. 45) Ficou registrado nesta ata que 144 

a assistente social Glaucia, coordenadora da Seccional participará de uma 145 

atividade sobre o feminismo no Campus da UFU na cidade de Monte Carmelo. 146 

46) Fica deliberado que os diretores da Sede e Seccionais devem encaminhar 147 

para o Recursos Humanos do Conselho planejamento de férias de seus 148 

trabalhadores até o dia 14/12/2017. 47)  Ficou deliberado que Lilian encaminhará 149 

o documento que foi encaminhado ao reitor da Unimontes para a Seccional de 150 

Montes Claros. 48) A reunião do Cress com a SEPLAG e com a SEDESE será 151 

agendada pela Sede para o próximo ano, para tratar a nomeação de assistentes 152 

aprovados no último concurso público para a SEDESE e sobre as 30 horas para 153 

assistentes sociais por parte da SEPLAG. 49) O diretor Leonardo da Seccional de 154 

Montes Claros informou sobre o evento realizado em Montes Claros sobre o tema 155 

“os desafios da educação no contexto atual e a necessidade do trabalho 156 

interdisciplinar”, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia – CRP, que 157 

resultou no desdobramento de estratégias para a realização de audiência pública 158 

sobre o tema. 50). Sobre o plano de metas para 2017/2020 ficou deliberado que  159 

as conselheiras Maria D´Ajuda, Maria Auxiliadora e coordenadora técnica Denise 160 

reunir dia 06/12/2017 para dividir entre as comissões o recurso financeiro previsto 161 

para as ações da Sede. 51) Ficou reiterado a suspensão das despesas com 162 

viagens, exceto as despesas com reuniões habituais de conselheiros, diretores e 163 

integrantes das comissões da Sede e Seccionais. 52) Denúncia de desagravo 164 

publico nº 003/15 - O conselho pleno delibera por aprovar a recomendação da 165 

conselheira relatora Francielly Ferreira Caetano que opina pelo arquivamento por 166 

falta de amparo legal do pedido de desagravo, por se tratar de denúncia ética e já 167 

em fase de instrução sob o nº 003/16. Processo 014/17- O Conselho pleno acatou 168 

a deliberação da COFI que opinou por acatar o disposto na manifestação jurídica 169 

da Dra. Michelle que indica o acolhimento parcial do pedido de impugnação da 170 

multa devida à profissional. 53) Aditivo – Planilhar Engenharia - Contrato 034/16. 171 

PR. 022/16. Encaminhada solicitação para prorrogação contratual junto a 172 

empresa especializada em serviços de engenharia para Reforma da Seccional de 173 

Uberlândia-MG, considerando o necessário apoio à elaboração do edital e 174 

processo licitatório, em atendimento ao CRESS/MG-6ª por 90 dias, após 175 

avaliação pela assessoria jurídica, considerando histórico dos serviços, foi 176 

acatado pelo Conselho Pleno. 54) O Aditivo – IEPTB- Instituto de Estudos de 177 

Protesto de Títulos do Brasil - Seção MG - Convênio 001/14. Encaminhada 178 

solicitação para renovação contratual junto ao INSTITUTO por 12 meses em 2018 179 

- 20.01.2018 a 19.01.2019 - para envio de protesto de certidões de Divida Ativa 180 

em cartório, sem custos ao CRESS/MG, após avaliação pela assessoria jurídica, 181 

considerando histórico dos protestos, foi deliberado pelo Conselho Pleno. 55) O 182 

Aditivo – Correios - Emp. Bras. Correios por 12 meses em 2018. Contrato nº 183 
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9912301968. - DL 24-VIII 04/14. Encaminhada solicitação da ECT para renovação 184 

contratual junto ao CRESS por 12 meses em 2018. Conforme disponibilidade 185 

orçamentária renovaremos pelo valor estimado de R$ 230.000,00 (Duzentos e 186 

trinta mil reais) após avaliação pela assessoria jurídica, considerando histórico 187 

das postagens, foi acatado pelo Conselho Pleno. 56) Aditivo – Hospedagens - 188 

Kepler Viag.Event.Tur.-ME por 12 meses em 2018. Contrato nº 01/17 - PR. 189 

023/16. Encaminhada solicitação para renovação contratual junto à empresa por 190 

12 meses em 2018. Conforme disponibilidade orçamentária renovaremos pelo 191 

valor de R$ 22.700,00 (Vinte e dois mil e setecentos reais) após avaliação pela 192 

assessoria jurídica, considerando serviços já contratados, sem alteração de valor, 193 

foi deliberado pelo Conselho Pleno. 57) Diário Oficial da União - Impressa 194 

Nacional por 12 meses em 2018. Contrato nº 038/16-IN. 046/16. Encaminhada 195 

solicitação para renovação contratual junto à empresa por 12 meses em 2018. 196 

Conforme disponibilidade orçamentária renovaremos pelo valor de R$ 27.191,92 197 

(Vinte e sete mil cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos) após 198 

avaliação pela assessoria jurídica, considerando serviços já contratados, sem 199 

alteração de valor, conforme previsão legal e disciplinado por regra interna da 200 

Imprensa Nacional, sem alteração de valor, foi deliberado pelo Conselho Pleno. 201 

58). Sobre a Rescisão CADEFLEX COM.IND.MOV.- ME- Contrato nº 014/2017 - 202 

DL 24-II 011/17. Conforme solicitação contábil e administrativa para liberação de 203 

recursos orçamentários no valor de R$ 999,00 (Novecentos e noventa e nove 204 

reais). Avaliada pela Assessoria Jurídica, solicitamos notificar a empresa pelo 205 

cancelamento unilateral pelo CRESS/MG por razões de interesse público 206 

relevante, considerando ainda a ausência de demanda para reparos em móveis, 207 

cadeiras, para este ano, bem como que o contrato finda em 31.12.17, ficou 208 

deliberado pelo Conselho Pleno.  59) Sobre a Rescisão  VALDIRENE F. DA 209 

CRUZ BRITO - ME - Contrato nº 013/2017 - PR 05/17, conforme solicitação 210 

contábil e administrativa para liberação de recursos orçamentários no valor de R$ 211 

11.916,50 (Onze mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Após 212 

avaliação pela Assessoria Jurídica, solicitamos notificar a empresa pelo 213 

cancelamento unilateral pelo CRESS/MG por razões de interesse público 214 

relevante, considerando ainda a ausência de demanda para serviços de gráfica 215 

rápida e banner para este ano, bem como que o contrato finda em 31.12.17, foi 216 

deliberado pelo Conselho Pleno. 60) Sobre a solicitação de participação de um 217 

representante do Cress no NAS de lavras, não foi possível deliberar pela 218 

ausência da representante da Comago. 61) sobre a solicitação de apoio para a 219 

organização do Seminário Nacional da Frente Nacional contra a Privatização da 220 

Saúde ficou deliberado que o Cress fará uma consulta ao Cfess sobre a 221 

possibilidade do mesmo contribuir financeiramente no evento, responsável pela 222 

elaboração do documento Comissão de Saúde, até o dia 15 de dezembro do 223 

corrente ano. 62) Sobre o Pregão Presencial 012/17 - Serviços Gráficos Boletos 224 

Bancários. Contratação de empresa para Prestação de Serviços Gráficos de 225 

Impressão de Boletos de Cobrança Bancária para os profissionais inscritos e 226 

ativos, em atendimento ao Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 227 

6ºR./MG. Foi declarada habilitada e vencedora do certame a empresa ESTACAO 228 

EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, CNPJ 65.359.200/0001-80 no 229 

valor total de R$ 3.450,00 (Três mil quatrocentos e cinquenta reais). Realizado em 230 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 6ª REGIÃO 
LIVRO DE ATAS - GESTÃO 2017/2020 

 

 
 

30.11.17, o Conselho Pleno referendou. 63) Sobre o Aditivo - Locação da Sala 231 

401 - Prorrogada locação por mais 12 (doze) meses da sala situada na Rua 232 

Tupis, 485, sala 401, Centro - Belo Horizonte/MG, a partir de 01/12/2017 até 233 

30/11/2018 junto à Sra. Larissa de Lourdes Silva Maciel representada pelo seu 234 

Procurador, Márcio Paulo de Oliveira Maciel. O valor do presente aditivo 235 

contratual, sem concessão de reajuste, foi de R$ 600,00 (Seiscentos reais) 236 

mensais, totalizando R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) anuais. Firmado em 237 

30 de novembro, ficou referendado pelo Conselho Pleno. 64) Aditivo 01/17 ao 238 

Termo de repasse 001/2017 - Agendas 2018 – Aditivo ao Termo de Repasse 239 

junto ao CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - CFESS, CNPJ 240 

33.874.330/0001-65, para Repasse das Agendas do Assistente Social 2018, 241 

editadas pelo Conselho Federal de Serviço Social, no modelo convencional 242 

compacto, a preço de custo, no quantitativo de mais 310 agendas no valor de 243 

R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro mil  reais) conforme art. 244 

116º da Lei 8.666/93, ficou deliberado reiterar o ofício enviado ao Cfess. O 245 

conselho pleno referenda o presente aditivo. 65).Ficou deliberado que as 246 

Seccionais deverão informar para Sede as adequações que devem ser feitas em 247 

seus planejamentos para 2018, até o dia 12/12/17 para que todas ações que 248 

tenham custos não ultrapassem R$ 16.000,00, Jean fica responsável pelo envio 249 

de e-mails para as Seccionais reiterando. Nada mais havendo a tratar, eu Rodrigo 250 

Valadares, nomeado pelo Conselho Pleno do CRESS 6ª Região, lavro a presente 251 

ata. Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2017.252 
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