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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO 

25 E 26 DE JANEIRO DE 2019 

 

 
Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 
realizou-se no auditório do CRESS 6ª. Região, situado à Rua Tupis 485 - sala 504 
Centro, Belo Horizonte (MG), a décima oitava reunião de Conselho Pleno do 
Conselho Regional de Serviço Social - 6ª Região, gestão 2017- 2020. Estiveram 
presentes (as) conselheiros (as): Sede: Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria Gomes 
de Souza Bertelli, José Ribeiro Gomes, Maura Rodrigues Miranda, Leonardo Koury 
Martins, Angelita Rangel Ferreira, Marcelo Armando Rodrigues, Maicom Marques de 
Paula e Geisiane Lima Soares. Seccional de Uberlândia: Rodrigo Valadares e 
Seccional de Montes Claros: Carla Alexandra Pereira. JUSTIFICATIVAS DE 
AUSÊNCIA: Márcia Emísia Jacinto Barbosa e Patrícia Nunes Silva Elias. O Conselho 
Pleno aprovou a justificativa de ausência. Os/as Trabalhadores/as: Denise de 
Cássia Cunha (coordenadora técnica), Michele Rodrigues Araújo (Assessora jurídica), 
Lilian Lucia Pereira (assessora de Apoio à Secretaria), Dayane Cristiny Reis Ferreira 
(assessora de comunicação), Marcela Ferraz Viana (assessora adjunta de 
comunicação), Shirley de Moraes da Silva (assessora de apoio a comissão de Ética), 
Elaine das Graças Facundo de Oliveira (coord. adm. adj. de Patrimônio, Compras e 
Contratos) e Renata Cristiana Teixeira Arruda (coord. téc. adj. de Apoio as Comissões 
pol. e tec.). 1.ASSUNTOS PRIORITÁRIOS - 1.1. Monitoramento das Deliberações 
do Pleno de dezembro. O conselho pleno fez a leitura da planilha e aprovou os  
encaminhamentos. Os diretores solicitaram que seja colocada uma legenda para 
explicação do que está em andamento, o que está concluído e o que se encontra 
pendente. 1.2.Sobre a discussão da resolução que indica representação de 
Assistentes sociais nos conselhos municipais de assistência social, pelo CRESS,  
será apresentada no próximo Conselho pleno para conhecimento de todos os 
presentes e serão discutidas as possíveis alterações ou revogação da mesma. 1.3. O 
conselho pleno deliberou pela publicação de uma nota em apoio ao MAB - Movimento 
dos Atingidos por Barragens, em decorrência ao rompimento da barragem no 
município de Brumadinho no dia  25 de janeiro, causando um crime ambiental. 
Denise Cunha sugeriu que o CRESS estabeleça contato com o Serviço Social de 
Brumadinho e regiões próximas para mobilização da ação. E ficou decidido também 
aguardarmos a manifestação dos colegas assistentes sociais  de Brumadinho (do 
Gabinete da Crise) para a organização da intervenção.1.4. Proposta de alteração de 
data da reunião de conselho pleno de agosto/2019 para os dias 23 e 24; e também o 
Pleno de dezembro que foi alterado para o dia 12, quinta-feira. O Conselho Pleno 
aprovou as novas datas. 2.INFORMES E CONVITES. 2.1.Informe/retorno do 
Encontro de Presidentes e Colaboradores dos Conselhos Regionais 
Profissionais da área da Saúde em MG. Os responsáveis, Jose Ribeiro, Denise 
Cunha, Elaine Oliveira e Dayane Reis deram retorno dos encaminhamentos, dentre 
entres foi discutido sobre as deficiências no pagamento das anuidades e seu índice 
de reajuste, o repasse da cota parte para os conselhos federais, orientação e 
fiscalização, elaboração dos processos de licitação, proposta para uso de cartão de 
crédito para pagamento das anuidades, alinhamento para pautas administrativas e 
financeiras junto as orientações do Tribunal de Contas da União. Foi definida uma 
agenda de reuniões mensais com o objetivo de compartilhar os fluxos de trabalho. 
Quanto as pautas da comunicação, foi discutida  a proposta de fazer parceria com 
empresas que desenvolvam serviços na área da saúde, citando como exemplos os 
planos de saúde. Para isso, o setor de administrativo financeiro fará um levantamento 
para ser apresentado posteriormente em pleno. Foi discutida ainda sobre a 
importância da função do conselho fiscal nos conselhos, principalmente levando-se 
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em consideração a posição contrária da defesa de direitos do atual governo federal, e 
com a proposta de desmantelamento dos conselhos de categoria. Deliberação: O 
conselho pleno reforçou sobre a deliberação para consulta sobre a utilização de 
cartão de crédito para pagamento da anuidade.  2.1.2. Substituição de rubrica no 
Centro de Custo. Foi proposto que na caracterização do centro de custo, haja a 
substituição da rubrica de materiais de divulgação e publicidade, para materiais 
institucionais. O conselho pleno aprovou. 2.1.3.CBAS 2019. Destacou-se a 
importância de  participação significativa de assistentes sociais no próximo CBAS que 
ocorrerá no período de 13 a 17/11/19 em Brasília, devido às pautas que serão 
debatidas. O conselho pleno ficou ciente.  2.2. Convite para promoção de um 
evento integrado em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Dia 28 de janeiro, às 
17h30min na sede do CRN9. O conselho pleno indicou a representação a ser feita 
pelo conselheiro José Ribeiro Gomes e cientificar a comissão de saúde. 2.3. 
Prefeitura Municipal de Ipatinga solicitou a disponibilidade da coordenadora 
técnica, Denise Cunha para realização de oficina com o tema: “As implicações 
éticas no exercício profissional” para profissionais do SUAS. Dia 08/02, de 8h00 às 
12h00. O conselho pleno aprovou a liberação da coordenadora técnica, Denise 
Cunha. 2.4. Edital de seleção para o Projeto Protagonismo LGBTI 2019 do 
CELLOS - Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de MG e solicitou 
publicização e convidou o Conselho para participação. Solicitação remetida para a 
comissão de Direitos Humanos. Responsáveis: Leonardo Koury e Daiane Reis. 2.5. 
Email da Assistente Social Elenice Lopes Ribeiro, sobre a impressão dos 
calendários. O conselho pleno orientou  repassar esta demanda para o setor de 
comunicação e que o mesmo faça o envio do calendário em modelo "planner" para a 
profissional. 2.6. Convite da Universidade UNA para atividade conjunta com a 
Graduação e Pós Graduação em Serviço Social. Debate: Gênero, Sexualidade e 
prisões: Interfaces com o Trabalho da/o Assistente Social. A UNA propõe ainda uma 
parceria em atividade formativa e política na perspectiva da ética e dos direitos 
humanos com recorte sobre a questão das unidades prisionais e os nexos com o 
trabalho da/o assistente social e a população trans. O evento será gratuito, e ocorrerá 
nos dias  21 ou 22 de fevereiro, a noite. O CRESS irá indicar debatedores, divulgação 
no site e meios de comunicação e ainda, apoio na organização. Convite remetido 
para análise da comissão de comunicação. Responsáveis: Leonardo Koury e Dayane 
Reis 3.SECRETARIA - 3.1.Solicitação de locação do auditório. Deliberação: O 
conselho pleno não aprovou a locação do auditório. 4. COFI - COMISSÃO DE 
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 4.1.Orientações para o Planejamento 
Estratégico da Fiscalização. A coordenação técnica apresentou o planejamento das 
atividades externas da COFI no período de fevereiro a julho. Foi garantido por Denise 
a realização de fiscalização em 100 por cento dos profissionais em pequenos 
municípios, por meio de consulta de onde os mesmos estão alocados e do 
agendamento da fiscalização via telefone. Denise Cunha explicou  que para os 
municípios que possuem mais de 100 mil habitantes, sejam feitas alem de orientação 
e fiscalização coletiva, a fiscalização individual, se houver a demanda. Tendo em vista 
a extensão destes municípios, o Conselho Pleno concordou com a  proposta de 
realização dessa fiscalização nas regiões Metropolitanas da sede e das seccionais. 
No caso da sede, os municípios a serem visitados serão Betim e Contagem. O Pleno 
indicou que a fiscalização nesses municípios partam do coletivo para o individual. Foi 
apresentado também o planejamento da seccional de Montes Claros, que será 
realizado por agentes fiscais da sede, uma vez que a agente fiscal desse regional 
encontra-se em licença maternidade. Segundo orientações da diretoria, será dada 
prioridade para o cumprimento das demandas apontadas pelo CFESS através dos 
ofícios de números 191 e 209/2018 (relação das UAIs – Unidades de Atendimento 
Integrados e MP – Ministério Público). Será realizada também a conclusão das 
fiscalizações dos/as assistentes sociais que atuam nos CREAS (demanda da gestão 
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anterior a essa);  a diretoria indicou também a realização de fiscalização orientativa 
preventiva em parceria com os Núcleos de Assistentes Sociais/NAS ativos. Para essa 
ação com os NAS, indica-se a realização de Rodas de Conversa para as atividades 
coletivas, e, havendo a demanda por atendimento individual, o/a agente fiscal deverá 
solicitar autorização para a coordenação técnica, a fim de permanecer na região. O 
setor administrativo só poderá autorizar o pagamento das atividades realizadas, após 
a aprovação da coordenação técnica. Para as seccionais de Uberlândia e de Juiz de 
Fora, será expedido um MEMO.SOFI com as orientações para a realização do 
Planejamento Estratégico nas regiões. O Pleno indicou que as seccionais  sigam as 
mesmas orientações do Planejamento da Sede. Denise explicou que foi proposta a 
criação de um instrumental sucinto para as visitas de orientações de forma coletiva. 
Haverá uma lista de presença onde deverá constar nome, número de CRESS, local 
de trabalho e e-mail das/dos profissionais. Em seguida ao evento, o administrativo do 
SOFI enviará um instrumental de avaliação da atividade aos profissionais 
participantes da atividade. Ficou proposto ainda, que sejam disponibilizados os dados 
da fiscalização para a  professora Leni da Silva da UNIMONTES e base da COFI da 
seccional de Montes Claros, que fará uma leitura e análise desses dados. Com as 
devidas ressalvas e observações, foi aprovada pelo conselho pleno. Deliberações: 
1). O conselho pleno definiu por apresentar em todas as reuniões de conselho pleno, 
o monitoramento mensal das atividades da COFI da sede e das seccionais. 2). Ficou 
sob a responsabilidade da coordenadora técnica o monitoramento das atividades de 
fiscalização e orientação da sede e das seccionais. 3). O conselho pleno deliberou 
por priorizar a fiscalização e orientação nos municípios com mais de 100 mil 
habitantes, sendo Betim e Contagem no formato coletivo (por área) em primeiro 
momento e posteriormente de forma individual, sendo recomendada a realização 
dentro da carga horária de trabalho das agentes fiscais. 4). Encaminhar oficio para os 
prefeitos para garantir a liberação dos/as trabalhadores/as nestes espaços. 5). Será 
remetida para a coordenadora técnica, a listagem de agencias por municípios do 
INSS para inclusão na listagem do planejamento da COFI. Responsável: Angelita 
Rangel. 6). Informar para os/as conselheiros/as as agendas das fiscalizações, 
principalmente  coletivas, com o objetivo de facilitar a participação dos conselheiros, 
quando for possível.  Responsável: Denise Cunha. 7). O conselho pleno aprovou o 
envio dos dados da fiscalização para a professora da UNIMONTES Leni da Silva, 
para analise e envio de texto descritivo das informações. 8). A gerencia técnica 
remeterá as apresentações feitas nessa reunião de Conselho Pleno para anexar a 
esta ata.  4.2. Processo de desagravo Nº: 007/2018. Deliberação: O Conselho 
Pleno deliberou por acompanhar o parecer da Conselheira relatora pela NÃO 
realização do Desagravo Público. 4.3.Processo Administrativo nº 073/2018: O 
Conselho pleno deliberou por acompanhar o parecer da COFI e acatou o pedido de 
impugnação da profissional. 4.4. Processo Administrativo nº 082/2018: O Conselho 
pleno deliberou por seguir o parecer da COFI e acatou o pedido de impugnação da 
multa apresentado pelo profissional e os demais encaminhamentos da COFI. 4.5. 
Informe sobre a realização da reunião promovida pelo CFESS, FENASP e o 
CRESS 6ª Região que tratará sobre a Reforma da Previdência, do processo de 
reestruturação do INSS e seus impactos no desenvolvimento das ações e 
prerrogativas profissionais do Serviço Social. Será realizada no dia 16 de fevereiro, 
as 11h00 no Centro Universitário Unihorizontes, em Belo Horizonte. O conselho Pleno 
ficou ciente. 4.6.DEN Nº063/2018. Realizada leitura dos vistos da Comissão 
Permanente de Ética.A Coordenadora Técnica Denise Cunha reporta à discussão de 
que trata-se de denuncia ex-ofício encaminhada pela COFI qualificando a denuncia 
como disciplinar, e que portanto deverá ser analisada com base no Código de 
Processo Processual Disciplinar, de acordo com a Resolução do CFESS nº 657/13. O 
conselho Pleno procedeu à análise da ponderação feita pela coordenadora e nomeou 
o Conselheiro José Ribeiro, como relator do referido processo.  5. COMISSÃO DE 
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ETICA. 5.1. Reafirma a realização do julgamento no próximo dia 30 de janeiro e a 
garantia de quórum. O conselho pleno ficou ciente. 5.2. Comissão de instrução. Foi 
autorizado custeio das despesas dos 3 assistentes sociais de base candidatos a 
compor as comissões de instrução, e residentes no interior de Minas Gerais. Cada 
um representará 1 comissão. 5.3.Comissão de Sindicância. Deliberação: O 
conselho pleno deliberou a formação da comissão de sindicância que será composta 
por: Fernanda Calhau (agente fiscal), Lilian Lucia (funcionária de nível médio do 
CRESS), Ana Maria Bertelli e Jose Ribeiro (conselheiros). 6.REPASSES DAS 
SECCIONAIS – 6.1.Seccional Uberlândia – 6.1.1.Proposta da data da inauguração 
da nova Sede da Seccional Uberlândia e Encontro Sede/Seccional: 05 e 06/04/2019. 
O conselho pleno aprovou e ficou ciente. Ficou definida a ida de: Marcelo Armando, 
Julia Restori, Jean  e Denise Cunha. Ficou autorizada a compra das passagens de 
imediato. 6.1.2.Contribuições da Seccional para a resolução do suprimento. 
Mediante as Dificuldades apresentadas pela seccional com a resolução, ficou definido 
que as especificidades das questões serão remetidas para a comissão administrativa 
para fazer as devidas análises. 6.2.3.Compra de móveis para a sala de reuniões da 
sede própria. Ficou definido que a listagem seja remetida para a comissão 
administrativa para avaliação. 6.2.Seccional Montes Claros - 6.3.1.Prioridades do 
Setor de orientação e fiscalização na Seccional e presença de um agente fiscal da 
Sede em reuniões da COFI. O conselho pleno aprovou a ida de uma agente fiscal na 
sede para a  seccional. 6.3.2. As atividades da fiscalização em Montes Claros ficaram 
agendadas para o mês de maio, após o retorno de licença maternidade da agente 
fiscal local. 6.3.3.Possibilidade de contratação da segunda agente fiscal ou a garantia 
da idade outra agente fiscal para área de abrangência para suprir a ausência, em 
caso de averiguação de denúncia (viagem) nos 6 meses subsequentes ao retorno da 
agente fiscal local, uma vez que ela ficará impossibilitada de fazer viagens. 
Deliberação: a Sede assumirá as demandas de fiscalização da seccional de MOC e 
que as orientações  serão realizadas de forma coletiva através dos NAS. 6.3.4. 
Demandas da assistente social do município de Pedra Azul para aplicação das 30 
horas em e a possibilidade de redução do salário. Deliberou-se pela ida de uma 
agente fiscal (Elieste Maciel) juntamente com um/a conselheiro/a (Maria auxiliadora 
de Miranda se disponibilizou) para intervenção junto ao prefeito. Deliberação: O 
conselho pleno aprovou a proposta de intervenção. 6.3.5.Pedido de afastamento de 
60 dias da diretora Valdênia Faria. Deliberação: O conselho pleno aprovou a 
solicitação de afastamento. 6.3.6. Informes sobre atividades do mês de fevereiro. A 
coordenadora da seccional informou que será realizada a 2ª Roda de Conversa com 
o sistema prisional. O conselho pleno ficou ciente. 7. COMISSÕES 
ADMINISTRATIVAS e TÉCNICAS – 7.1. COMISSÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA - (Comissões: de Licitação/ Pregoeiro e Equipe de Apoio/ 
Avaliação e Desempenho/ Processos Seletivos). 7.1.1.Proposta de Alteração na 
Resolução de Viagens e Diárias. Pauta remetida para reunião de Conselho pleno 
extraordinário dia 07/02. 7.1.2.Proposta de Resolução para Procedimentos de 
Sindicância. Pauta remetida para reunião de conselho pleno extraordinário dia 
07/02. 7.1.3.Proposta de Resolução para Normatização de Estágio. Pauta 
remetida para reunião de conselho pleno extraordinário dia 07/02. 7.1.4.Orientações 
Relatório de Gestão TCU para elaboração do relatório. Foi remetido para o email da 
gestão. 7.1.5.RH- Aprovação do Plano de Férias 2019 e Critérios para 
concessão. Os critérios foram lidos, avaliados e aprovado pelo conselho pleno. 
7.1.6.RH- Comunicado sobre Venda de Férias. O comunicado foi lido e aprovado 
pelo Conselho pleno. 7.1.7.RH- Seleção de Estagiário de Nível Superior para 
Administrativo. O conselho pleno definiu pela não contratação estagiários no 
momento. 7.1.8. RH - Portaria Gratificação de Substituição Enc. Secc. Montes 
Claros. O conselho pleno aprovou a presente portaria. 7.1.9.Proposta de 
contratação de um agente externo para revisão do plano de cargo e salários. O 
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mesmo terá o prazo de 90 dias para finalizar a proposta, podendo ser prorrogado por 
mais 30 dias. A contratação será feita por meio de dispensa de licitação. O conselho 
pleno aprovou a presente contratação. Responsáveis: Michele e Elaine. 7.1.10. 11º 
Aditivo ao Contrato nº 014/2014 - Atrativa Service PLANO DE METAS 2018. 
Iniciada em 26.11.18 o procedimento de Aditivo Contratual de Prestação de Serviços 
Terceirizados, em atendimento a Sede e Seccionais, concedendo reequilíbrio 
contratual à 1º de Janeiro de 2018, alterando o valor contratado pelos 12 (doze) 
meses, de 16.07.2018 a 15.07.2019, junto à empresa ATRATIVA SERVICE LTDA, 
CNPJ.14.399.328/0001-41, no valor R$11.195,60 (Onze mil, cento e noventa e cinco 
reais e sessenta centavos). Deliberação: O conselho pleno aprovou a realização do 
presente aditivo.  7.2. COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E INCINERAÇÃO. 7.2.1. 
Informe - Está sendo finalizado o cadastramento dos itens, adquiridos no final 
ano. Agendado com o Contador Rafael para fazer a primeira depreciação retroativa a 
31.11.2018, na segunda semana em que ele retornar de férias. Após a depreciação, 
será efetivada nova conferência, para início do processo de descarte, que deverá ser 
finalizado em março. Para a sede, deverá ser feito chamamento público. O conselho 
pleno ficou ciente. Prazo até 30 de março. 7.4. COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA. 
7.4.1. Solicita autorização para encaminhar 71 notificações aos assistentes sociais. 
O conselho pleno aprovou o envio das notificações. 7.4.2 Resposta ao CRESS de 
recurso encaminhado ao CFESS, pelo Assistente Social Arlan Farley Prates Oliveira 
- CRESS nº 18961. Indeferida a decisão de novo parcelamento das anuidades de 
2015 a 2017, uma vez que o CRESS não permitiu mais parcelamento das mesmas 
por terem sido negociadas três vezes. Deliberação: O conselho pleno ficou ciente. 
7.4.3. Solicitação de cancelamento da inscrição de Josefina Ramos da Cruz. 
Deliberação: O conselho pleno manteve a decisão de indeferimento do pedido de 
cancelamento. 7.4.4.Informe que a Inadimplência estava em 43,69% até o dia 
23.01.2018. O conselho pleno ficou ciente. Proposta de discussão no Encontro 
Nacional, da probabilidade de isenção de anuidade para diretores e conselheiros. 
7.4.5.Discussão de profissionais que estão atuando com o registro cancelado. 
Foram discutidas possibilidades de averiguar tais situações e foi deliberado a 
publicização no site do CRESS, o link de acesso para consulta cadastral dos/as 
profissionais. 7.4.6.O conselho pleno deliberou pela consulta mensal junto ao 
Ministério do trabalho para acesso a RAIS. Tal proposta será tema do COFI 
Responde com replicação no site do CRESS (banner). 7.5. COMISSÃO DE 
INSCRIÇÃO. 7.5.1. Informe de realização de mutirão nos dois últimos sábados das 
trabalhadoras do setor de registro.  O conselho pleno ficou ciente. 7.6. COMISSÃO 
DE COMUNICAÇÃO. 7.6.1.Repasse da reunião de planejamento semestral da 
comissão. Foi apresentado os dados comparativos dos anos de 2017 e 2018. Feita a 
proposta de criação de uma lista de transmissão no aplicativo Whatsapp para maior 
divulgação das ações e informações do CRESS. Enfatizou-se a importância de 
parceria dessa comissão com a COFI. Foram feitas diversas propostas para 
aprimoramento das ações. Em nome da representação da comissão de comunicação 
da Seccional de Juiz Fora, foi solicitado garantir que as pautas da comissão sejam 
mantidas dentro do projeto ético político do Serviço Social. Propuseram que seja 
substituído um dos temas dos boletins especiais. Como sugestão, a luta da pessoa 
com deficiência, lincando com o resultado da pesquisa de levantamento dos/as 
profissionais com deficiência. O conselho pleno aprovou. O planejamento 
apresentado será anexado a esta ata. 6.6.2 Informativo Serviço Social é Notícia. A 
proposta é do tema: Comunidades Terapêuticas na contramão dos Direitos Humanos. 
7.7. COMISSÃO ORGANIZADORA DO V SIMPÓSIO MINEIRO DE A.S. 7.7.1. 
Repasse da reunião. Ficou proposto o adiamento da realização do simpósio para 
2020, no fechamento da gestão, juntamente com a posse da próxima gestão. 
Proposta de incluir 1 agente fiscal para compor a comissão organizadora. O Conselho 
pleno aprovou o adiamento. Será feita a solicitação de agendamento para os dias 14 
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e 15 de maio de 2020 na PUC Coração Eucarístico. Com o adiamento do simpósio, 
está sendo proposto a realização de 5 seminários regionalizados, sendo: 12 de abril: 
Governador Valadares, 10 de maio: Região Metropolitana (Contagem ou Betim), 24 
de maio: Divinópolis e 07 de junho em Poços de Caldas e o 5º encontro será definido 
entre as cidades: Congonhas, Ouro branco ou Conselheiro Lafaiete, onde possui 
Núcleos de Assistentes Sociais atuantes. As rodas terão como palestrantes: Leonardo 
Koury, Léa Braga, Denise Cunha, Ana Bertelli e Ludson Martins. Com a licença 
maternidade da assessora Renata Arruda, quem assumirá as atividades 
administrativas dos encontros, será a secretária Lilian Lucia. 8.COMISSÕES 
POLÍTICAS. 8.1.COMAGO. 8.1.1. Vinculação NAS Velho Chico (São Francisco e 
Região). O conselho pleno aprovou a presente vinculação. 8.1.2.Vinculação NAS 
Serra Negra (Itamarandiba e Região). O conselho pleno aprovou a presente 
vinculação. 8.1.3.Vinculação NAS Bocaiúva e Região. O conselho pleno aprovou a 
presente vinculação. 8.1.4.Recomposição do NAS Congonhas. O conselho pleno 
aprovou a presente recomposição. 8.1.5.Recomposição do NAS Ubá. O conselho 
pleno aprovou a presente recomposição. 8.1.6.Recomposição NAS Pouso Alegre. 
O conselho pleno aprovou a presente recomposição. 8.2.COMISSÃO DE 
TRABALHO E FORMAÇÃO. Planejamento para o ano de 2019 – Prioridades 
apontadas pelo 46º Encontro Nacional Conjunto CFESS/CRESS em 2018. Foram 
discutidas as seguintes pautas e tirados os seguintes encaminhamentos na 
comissão: Deliberação 1 - Participar do fórum nacional em defesa da formação em 
serviço social e contra a precarização do ensino superior, acumulando subsídios para 
a criação de fóruns regionais. Encaminhamento: Garantir a representação da 
Comissão nas reuniões dos Fóruns. Será verificado junto ao CFESS o cronograma 
de reunião anual. Deliberação 4 - Manter ações de enfrentamento à precarização do 
ensino de graduação em serviço social nas modalidades presencial e à distância, 
tendo em vista as repercussões para a profissão. Encaminhamentos: 1) Proposta de 
aproveitar os deslocamentos da fiscalização e reunir “in loco” com os tutores EAD's 
para escuta e diálogo com os profissionais. 2)* Convidar todas as EAD's para o 2º 
Encontro Estadual dos Coordenadores das UFA's. Realizar o levantamento das 
EAD's  a partir dos relatórios de supervisão de estágio enviado pelas mesmas. 
Deliberação 5 - Manter e combater os cursos de extensão e/ou livres que são 
ilegalmente ofertados ou aproveitados como graduação em serviço social. 
Encaminhamento: Solicitar ao CFESS o Relatório final do GT dos cursos ilegais. 
Deliberação 8 - Implementar e fortalecer a política nacional de educação permanente 
do conjunto CFESS/CRESS. Encaminhamentos: 1)Realização do Curso Ética em 
movimento dia 21, 22 e 23 de março. Público: Conselheiros, A.S trabalhadores do 
CRESS, bases das comissões. Número de vagas: 30. Caso esse número de 
participantes não seja preenchido, disponibilizar vagas aos   profissionais da base do 
CRESS. Informações complementares: O CRESS comprará o kit dos cadernos e 
fornecerá aos participantes. Parceiros para a realização do curso: Maicom, Sther, 
Denise, Ana Bertelli (participantes dos três últimos Ética em Movimento). Local da 
realização do curso: Auditório do CRESS. 2) Encontro dos  Assistentes  Sociais 
Residentes multiprofissionais em saúde. O evento será realizado em parceria com 
a Comissão de Saúde. A data para a realização desse evento será definida no 
segundo semestre. Facilitadora: Marina Castro - JF. 3) Realizar um minicurso para 
capacitação sobre elaboração de Plano de intervenção profissional em 2019. 
Previsão de realização: Agosto. Professor: Rodrigo Souza - UFJF. 
Encaminhamentos do 1º Encontro de Coordenadores das UFA's realizado em 
agosto de 2018: Criar grupo de estudos das diretrizes curriculares; Promover 
Encontro Estadual para troca de experiências; Promover Seminários de Formação; 
Promover Encontros Regionais. Realizar o 2º Encontro Estadual dos 
coordenadores das UFA's . Data: 05 de abril (9h às 18h). Local: A definir. 
Sugestões: Universidade PUC Minas ou Novos Horizontes. Facilitadores: Luciana e 
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Diego da ABEPSS. 9.DECISÕES “AD REFERENDUM”. CONTRATAÇÕES E 
AQUISIÇÕES 9.1. Dispensa de Licitação 24-II nº 032/18 - Contrat. de Sistema de 
Acessibilidade para o Site. Contratação de Sistema de Acessibilidade para 
Deficientes Surdos e Cegos, de forma dinâmica e em tempo real, do Site institucional 
do CRESS/MG-6ªR. Iniciado em 21.11.18. Selecionada a empresa HAND TALK 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 16.918.665/0001-19, para serviços prestados por 12 
meses, no valor de R$ 5.750,20 (Cinco mil setecentos e cinquenta reais e vinte 
centavos). Emitidas Disp.Orçam. e Man.Jur. Homologado em 13/12/18. Contrato 
enviado em 09.01.19 para avaliação jurídica - encaminhado para análise da 
EMPRESA em 16.01.18. Contrato para análise Jurídica. Deliberação: O conselho 
pleno referendou o presente processo de dispensa de licitação. 9.2. Dispensa de 
Licitação 24-II nº 034/18 - Contratação Reparos na Sala Locada da Secc. 
Uberlândia. Contratação de empresa na prestação de serviços de reforma e 
pequenos reparos na sala Alugada da Seccional Uberlândia, em atendimento ao 
CRESS 6ªR/MG. Iniciado em 19.12.2018. Selecionada a empresa MK ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 27.271.860/0001-16, para realização dos 
serviços em 20 dias, no valor de R$ 6.694,00 (Seis mil, seiscentos e noventa e quatro 
reais). Emitidas Disp. Orçam. e Man. Jur. Homologado e contratado em 27.12.2018. 
Deliberação: O conselho pleno referendou o presente processo de dispensa de 
licitação.  9.3. Dispensa de Licitação 24-II nº 035/18 - Contratação Mudança 
Móveis Secc. Uberlândia. Contratação de prestação de serviços de Mudança de 
Móveis, Equipamentos, Documentos e demais materiais para o Conselho Regional de 
Serviço Social - 6ª Região - Seccional Uberlândia. Iniciado em 19.12.18. Contratada: 
TRANS-PONTUAL, CNPJ 23.763.790/0001-62 pelo valor de R$1.300,00. (Hum mil e 
trezentos reais). Homologado e contratado em 10.01.2019. Deliberação: O conselho 
pleno referendou o presente processo de dispensa de licitação. 9.4. Termo de 
Parceria - Agendas 2019 do Conjunto CFESS-CRESS. Repasse pelo CFESS de 
840 agendas 2019 para o CRESS/MG, a custo unitário de R$10,00. Iniciado em 
30.10.18. Parceiro: Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, CNPJ 
33.874.330/0001-65, no valor total de R$8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais). 
Termo de repasse assinado em 10.01.19 e encaminhado ao CFESS. Deliberação: O 
conselho pleno referendou o presente termo de parceria das agendas 2019. 9.5. 
Dispensa de Licitação 24-VIII nº 029/18 - Contratação CEF - Boletos Bancários 
2019. Iniciado em 05/10/18 a contratação de Agente Financeiro para emissão, 
recebimento e compensação bancária de boletos registrados, conforme normas 
FEBRABAN. Contratação exclusivamente junto a CEF por unicidade e 
compartilhamento de tarifas e receitas com o CFESS. Selecionada a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360. 305/0001-04, para serviços prestados 
por 12 meses no valor estimado de R$70.000,00 (Setenta mil reais). Emitidas Disp. 
Orçam. e Man. Jur. Homologado e contratado em 12.12.2018. Deliberação: O 
conselho pleno referendou o presente processo de dispensa de licitação. GESTÃO 
DE CONTRATOS 9.6 4º Aditivo Contrato nº 005/2017 - Jovem Aprendiz. Iniciada 
em 27.11.18 a renovação do contrato com empresa Fundação CDL/BH Para 
Desenvolvimento Social da Criança e do Adolescente, CNPJ 22.441.463-000121, 
para Serviços de Treinamento Jovem Aprendiz, no valor de R$28.371,41 (Vinte e oito 
mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), para o período de 11 
meses (de 02 de janeiro a 03 de dezembro 2019). Aditivo assinado em 02 de janeiro 
de 2019. Deliberação: O conselho pleno referendou o presente aditivo de contrato.  
9.7. 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2018 - Reforma de Uberlândia. Iniciada em 
04.12.18 o aditivo ao contrato junto a EMPRESA MK ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, em razão do Contrato CRESS/MG nº 012/2018, firmado 
em 05 de julho de 2018, para Prestação dos Serviços de Reforma das Salas nº. 101, 
102 e 111 do imóvel localizado na Av. Afonso Pena, nº. 547, no valor de R$7.580,87 
(Sete mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos). Emitidas Disp.Orçam. 
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e Man.Jur. Aditivo assinado em 27 de dezembro de 2018. Deliberação: O conselho 
pleno referendou o presente aditivo de contrato. 9.8. 3º Aditivo ao Contrato nº 
038/2016 - Diário Oficial da União. Iniciada em 04.12.18 a renovação de Serviços 
de Publicação no Diário Oficial da União de Atos Oficiais do CRESS 6ª Região. 
Conforme Portaria n° 20 de 01 de fevereiro de 2017, o valor do centímetro de 
publicação é de R$33,04. Dessa forma, serão necessários R$27.191,92 (vinte e sete 
mil, cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos) para publicações no 
período de 24 de dezembro de 2018 a 23 de dezembro de 2019. Emitidas 
Disp.Orçam. e Man.Jur. Aditivo assinado em 23 de dezembro de 2018. Deliberação: 
O conselho pleno referendou o presente aditivo de contrato. 9.9. 5º Aditivo ao 
Contrato 991230968/2014 - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. - 
Iniciada em 17.12.18 a renovação dos Serviços de Postagem em atendimento ao 
CRESS 6ª Região pelo período de 12 (doze) meses, de 02.01.2019 a 30.12.2019, 
junto a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ 
34.028.316/0015-09, no valor estimado de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil 
reais). Emitidas Disp.Orçam. e Man.Jur. Aditivo assinado eletronicamente em 21 de 
dezembro de 2018. Deliberação: O conselho pleno referendou o presente aditivo de 
contrato.  9.10. 3° Aditivo ao Contrato nº 001/2017- Kepler Viagens - Iniciada em 
05.12.18 a renovação de Prestação de Serviços de Hospedagem para os 
conselheiros, colaboradores, funcionários e convidados do CRESS-MG/6ªR em Belo 
Horizonte pelo período de 12 (doze) meses, de 10.01.2019 a 09.01.2020, junto à 
empresa KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ.07.132.995 
/0001-93, no valor R$ 22.700,00 (Vinte e dois mil e setecentos reais). Aditivo 
assinado em 28 de dezembro de 2018. Deliberação: O conselho pleno referendou o 
presente aditivo de contrato. 9.11. 5º Aditivo ao Convênio com o INSTITUTO DE 
ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL - SEÇÃO MINAS GERAIS 
(IEPTB-MG). Convênio para regulamentação e operacionalização do envio de 
protesto de certidões de dívida ativa que entre si celebram o Conselho Regional de 
Serviço Social CRESS/MG e o Instituto de Protesto de Títulos do Brasil - Seção 
Minas Gerais - IEPTB-MG-CNPJ. nº 11.411.629/0001-40, vigência: 20.01.2019 a 
19.01.2020. Deliberação: O conselho pleno referendou o presente aditivo de 
contrato. 10. Escolha de Representação para o Encontro Nacional Sócio Jurídico 
– Após discussão, o Conselho Pleno definiu que a diretora Carla Alexandra Pereira 
represente o CRESS o presente evento. Como suplente, ficou o diretor Rodrigo 
Valadares (UB). E em terceiro lugar ficou a conselheira Ana Maria Bertelli. 
11.Escolha de Representação para o Encontro Nacional de direitos Humanos. 
Após discussão, o Conselho Pleno definiu que o conselheiro Leonardo Koury 
represente o CRESS no referido evento. Como suplente, fica a presidente Julia 
Restori. Fica autoriza a compra das passagens para os referidos indicados. Nada 
mais havendo a tratar, eu Maura Rodrigues Miranda, 1ª Secretária do CRESS MG, 
assino e lavro a presente ata. Belo Horizonte, 25 e 26 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

 

 


