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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO 

22 e 23 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 1 

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

Centro, Belo Horizonte (MG), a décima nona reunião de Conselho Pleno do 3 

Conselho Regional de Serviço Social - 6ª Região, gestão 2017- 2020. Estiveram 4 

presentes (as) conselheiros (as): Sede: Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria 5 

Gomes de Souza Bertelli, José Ribeiro Gomes, Maura Rodrigues Miranda, 6 

Angelita Rangel Ferreira, Marcelo Armando Rodrigues, Maicom Marques de Paula 7 

Márcia Emísia Jacinto Barbosa, Francielly Ferreira, Maria Auxiliadora de Miranda 8 

e Rodrigo Silveira. Seccional de Uberlândia: Rodrigo Valadares e Seccional de 9 

Montes Claros: Leonardo Prates. Seccional de  Juiz de Fora: Sandra Gomes. 10 

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Leonardo Koury Martins, Geisiane Lima 11 

Soares e Patrícia Nunes Silva Elias. O Conselho Pleno aprovou a justificativa de 12 

ausência. Os/as Trabalhadores/as: Denise de Cássia Cunha (coordenadora 13 

técnica), Michele Rodrigues Araújo (Assessora jurídica), Lilian Lucia Pereira 14 

(assessora de Apoio à Secretaria), Marcela Ferraz Viana (assessora adjunta de 15 

comunicação), Shirley de Moraes da Silva (assessora de apoio a comissão de 16 

Ética), Elaine das Graças Facundo de Oliveira (coord. adm. adj. de Patrimônio, 17 

Compras e Contratos) e Josiane Cecília Mendes Silva (Coord. adm. adj. de 18 

Recursos Humanos). 1. ASSUNTOS PRIORITÁRIOS - 1.1.Monitoramento das 19 

Deliberações do Pleno de janeiro. O conselho pleno fez a leitura da planilha e 20 

aprovou os devidos encaminhamentos. 1.2.Balancete. O assessor contábil Rafael 21 

José Lopes fez uma breve apresentação da situação financeira e orçamentária do 22 

Conselho, apresentando os Demonstrativos Financeiros, bem como as demais 23 

peças demonstrativas do processo referente ao Exercício de 2018, obedecem as 24 

instruções determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Normas 25 

Aplicadas à Contabilidade Pública e o Conselho Federal de Serviço Social. O 26 

valor do orçamento para o ano de 2018 foi de R$ 5.361.841,00. Na apresentação 27 

dos resultados do Exercício de  2018, houve uma receita total de R$ 28 

5.015.201,10 representando 94% do valor orçado e  as despesas liquidadas foi no 29 

valor total de R$ 4.979.376,26 representando 93% do valor orçado, gerando 30 

assim um superávit acumulado no exercício, no valor  de R$ 35.824,84. Em 31 

comparação com o mesmo período do ano anterior, temos um aumento na 32 

receita arrecadada de 2,19% e um aumento total das despesas liquidadas 33 

de 3,12%, ressaltando que houve uma queda de 4,89% nas despesas correntes 34 

que mantém a estrutura deste Conselho. Após discussão pelos presentes das 35 

questões apresentadas pela Assessoria Contábil, e pelo Conselho Fiscal e 36 

demais manifestações sobre a realidade orçamentária e financeira deste 37 

Conselho, ambos apresentaram o Parecer Favorável  e suas recomendações, e 38 

submeteu-se a aprovação da Prestação de Contas do Exercício de  2018. 39 

Deliberação: Apreciadas a apresentação contábil e as recomendações do 40 

Conselho Fiscal, o Conselho Pleno deliberou pela aprovação da Prestação de 41 

Contas do Exercício de  2018. 1.3.Resolução Nº 4273/2014 que regulamenta as 42 

condicionalidades para representação do CRESS nos espaços públicos ou da 43 

sociedade civil, nos âmbitos Estadual e Municipal. Foi informado que na seccional 44 

de Juiz de Fora, há uma comissão de representantes em conselhos e que os 45 

mesmos se reúnem sempre com a diretoria da seccional para apresentar e 46 

defender as pautas nos respectivos espaços. Deliberação: O conselho pleno 47 

deliberou pela criação de uma comissão composta pelos/as  conselheiros/as: 48 
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Julia Restori e Marcelo Armando e pela coordenadora técnica Denise Cunha. O 49 

objetivo dessa comissão é rediscutir a resolução que trata da nomeação de 50 

profissionais para comporem os Conselhos de controle social.  1.4.Resolução 51 

que regulamenta o programa de estágio para estudantes no âmbito CRESS/MG. 52 

Foi feita a leitura da nova proposta de resolução e com as devidas ressalvas, o 53 

conselho pleno aprovou a nova redação. 2.INFORMES DOS PRÓXIMOS 54 

EVENTOS: 2.1.Curso Ética em Movimento. O Curso é destinado a um público 55 

prioritário a saber: assistentes sociais colaboradores da base (Comissão de Ética 56 

e de Instrução) e conselheiros e trabalhadores Assistentes Sociais do CRESS. O 57 

curso ocorrerá nos dias 21, 22, 23 de Março de 2019. E é um evento que compõe 58 

o planejamento da Comissão de Trabalho e Formação Profissional. Deliberação: 59 

Solicitar que  o Setor de  Comunicação faça a divulgação do convite na segunda, 60 

dia 25/02. As inscrições serão recebidas até o dia 11/03/2019. Responsáveis pela 61 

divulgação: Dayane Reis e Marcela Viana. Conselho Pleno aprovou a proposta e 62 

declarou ciente.  2.2.Encontro das Unidades de Formação Acadêmica em 63 

Serviço Social do Estado de Minas Gerais. O encontro ocorrerá no dia 05 de 64 

Abril de 2019. Local: UNA - Belo Horizonte. Responsável:  Comissão de Trabalho 65 

e Formação Profissional. Deliberação: Conselho pleno ciente. 2.3.Seminário  “O 66 

Trabalho do Assistente Social no SUAS”, Previsão de data: 06 de abril de 67 

2019. Local: PUC Contagem. Horário: 9h às 17h. Responsável: Comissão de 68 

Assistência Social. Conselheiros de referência: Francielly, Rodrigo e Ludson. Júlia 69 

ponderou sobre a possibilidade de remarcar o evento para outra data, tendo em 70 

vista que há outros eventos na mesma data. Deliberação: A Comissão de 71 

Assistência Social definirá a data para divulgação e o processo de inscrição para 72 

o evento, uma vez que está em fase de organização. Deliberação: O Conselho 73 

Pleno ficou ciente. 2.4.Comemoração do Dia Mundial da Saúde com os 74 

Conselhos de Saúde de MG. O evento acontecerá no dia 06 de Abril de 2019, no 75 

período da manhã. Local: Barragem Santa Lúcia. O CRESS terá disponível um 76 

stand para divulgação das ações do Conselho. Deliberações: 1.Criar um boletim 77 

com o tema “Assistentes sociais em defesa do SUS”. Providenciar cópias 78 

xerográficas para distribuição no stand. Responsável: Setor de Comunicação. 79 

2.A gestão será representada pelo conselheiro José Ribeiro. 3.Verificar no SOFI a 80 

disponibilidade de uma agente fiscal que possa acompanhar a ação. 81 

Responsável: Denise Cunha. O Conselho Pleno ficou ciente. 2.5.Encontro 82 

Regional - Edição Vale do Rio Doce  em Governador Valadares. Essa é mais 83 

uma edição do Projeto CRESS na Estrada e ocorrerá no dia 12 de Abril de 2019. 84 

Deliberação: Participarão do encontro: Denise Cunha (coordenadora técnica), 85 

Luciana Mourão (agente fiscal), Léa Braga (palestrante), Júlia Restori, Ludson 86 

Martins e Leonardo Koury (conselheiros). Conselho Pleno ciente. 2.5.Convite da 87 

Associação dos Psicólogos do Alto Paranaíba/APAP. A Associação irá realizar 88 

uma reunião com a pauta: “Nosso fazer nas Emergências e Desastres” - 89 

Psicólogas, Psicólogos e Assistentes Sociais do Município de Congonhas MG. A 90 

reunião será no dia 26/02/19, no horário de 16 às 20 horas no salão SSVP e terá 91 

como convidada a psicóloga clínica e sanitarista - Valéria Correia. O evento é 92 

apoiado pelos Conselhos Regionais de Psicologia e de Serviço Social e pelo 93 

Sindicato dos Psicólogos. O conselheiro Marcelo Armado informou que recebeu o 94 

convite via whatsapp, bem como a seguinte programação: 16:00 às 18:00 – 95 

reunião específica entre psicólogos e assistentes sociais e de 18:00 às 20:00 – 96 

reunião com os parceiros da rede: ex representantes de Moradores, 97 

representantes da Unacon, representantes da Igreja, representantes do MAB, 98 

Defesa Civil, dentre outros. Deliberações: 1.O conselho pleno indicou a 99 

participação, porém mantendo a coerência com na nota divulgada pelo CRESS no 100 

dia 26/01/19, que indica o posicionamento contrário ao trabalho voluntário, 101 
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apoiando as contratações e ou processos seletivos. A representação na reunião 102 

será feita pelos conselheiros Marcelo Amando, Rodrigo Silveira e Maria D'ajuda 103 

Luiz. O SOFI será representado pela coordenadora técnica Denise Cunha e pelas 104 

agentes fiscais Luciana Mourão e Elieste Maciel. 2. Indicativo de realização de 105 

uma Roda de Conversa com o tema “O Fazer Profissional do/a assistente social 106 

diante das situações de calamidade”. Sugestão de cidade para sediar a Roda: 107 

Brumadinho. 3.Realização de um Encontro Regional com a discussão do tema. 108 

Sugestão de palestrante: Auxiliadora Vargas (Juiz de Fora) – Defesa Civil; 109 

4.Estudo para emissão de uma “Nota Técnica” de orientação para o exercício 110 

profissional do assistente social nas situações de calamidade. Responsáveis: 111 

José Ribeiro, Ana Bertelli, Maicom Marques e Denise Cunha. O Conselho Pleno 112 

indicou que essa comissão consulte o CFESS sobre a sua participação na 113 

elaboração/emissão da NOTA. Conselho Pleno Ciente. 2.6.Evento 114 

Comemorativo ao Dia do Assistente Social. O pleno deliberou pela realização 115 

de um seminário em Belo Horizonte. Nas próximas reuniões de diretoria serão 116 

discutidos os temas da mesa, o local para realização do seminário e a definição 117 

do/a palestrante. O Conselho Pleno deliberou ainda que seja debatido nesse 118 

evento, o tema de campanha de gestão do Conjunto CFESS/CRESS - 119 

“Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”. Conselho Pleno ciente.  120 

3.INFORMES E CONVITES. 3.1.Informe sobre o GT do Serviço Social na 121 

Previdência. Angelita Rangel informou que foi criado o GT do Serviço Social na 122 

Previdência e que se reuniram pela primeira vez ontem dia 23/02. Segundo a 123 

conselheira, essa foi uma reunião que definiram o  planejamento das atividades a 124 

ser desenvolvido pelo grupo. Informou que já decidiram pela realização de uma 125 

pesquisa com as e os assistentes sociais de Minas Gerais para efetuar o 126 

levantamento das atribuições executadas por estes. Ocorre que algumas 127 

gerências executivas do INSS estão solicitando que as/os colegas executem 128 

funções administrativas de protocolo e de requerimento de Benefício de 129 

Prestação Continuada - BPC. Assim, faz-se necessário saber qual o número de  130 

profissionais que estão realizando estas atividades e onde eles estão localizados. 131 

Com essa informação, será necessário que discuta-se estratégias de 132 

enfrentamento desta demanda. A conselheira questionou o Pleno sobre a 133 

possibilidade do CRESS custear despesas com transporte e alimentação às/aos 134 

assistentes sociais que residem fora da região metropolitana e que compõem o 135 

GT. Jean informou que é possível criar uma portaria com a composição dos 136 

membros do GT, possibilitando assim o custeio de tais despesas. Angelita 137 

declarou que há assistentes sociais do município de Governador Valadares que 138 

manifestaram interesse em participar do GT, porém necessitam deste repasse 139 

financeiro para essas despesas. Foi também feita uma avaliação resumida do 140 

encontro do conjunto Cfess/Cress com as e os assistentes sociais do INSS. Será 141 

remetido ao CFESS um retorno da reunião. Deliberação:  O conselho pleno 142 

aprovou pela criação de uma portaria nomeando o GT do Serviço Social na 143 

previdência. 3.2.Hospital Metropolitano Odilon Behrens convida o CRESS MG 144 

para solenidade de conclusão dos programas de residência de 2019, dos 145 

formados em especialidades médicas e multiprofissionais. O evento será no dia 146 

26 de fevereiro de 2019, às 19h00 no teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte. 147 

Deliberação: O conselho pleno indicou a representação do CRESS a ser feita 148 

pelas conselheiras Maura R. Miranda e Márcia Emísia. Conselho Pleno ciente. 149 

4.OFÍCIOS CFESS/OUTROS CRESS.  4.1.OF. CIRC CFESS Nº17/2019 que 150 

encaminha relatório da Plenária Ampliada sobre a votação do processo 151 

eleitoral do conjunto CFESS/CRESS. Conselho Pleno ciente. 5.1.Retorno da 152 

consulta feita à assistente social Nay Ferraz, para impressão de cartilhas. O 153 

conselho pleno aprovou a impressão das 200 cartilhas solicitadas e indicou que 154 
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não poderá fazer o acompanhamento das visitas nas instituições de ensino. 155 

5.2.Email da Assistente Social Maria Mercedes Merry Brito, que solicita 156 

parceria em um Projeto de Curso. O conselho pleno justificou a impossibilidade 157 

em atender a solicitação, uma vez que as datas solicitadas para a concessão do 158 

auditório coincide com os dias de reunião de diretoria, além disso, o empréstimo 159 

não pode ser feito para cursos/eventos pagos. 5.3.Solicitação CRC MG - 160 

Conselho Regional de Contabilidade para divulgação do FIA  - Fundo da Infância 161 

e Adolescência, para a categoria. O conselho pleno aprovou a divulgação 162 

solicitada. Responsável: setor de comunicação. 5.6.Solicitação de apoio do 163 

Coletivo HABITE A POLÍTICA para disponibilização de lanche (50 kits de pão 164 

com mortadela e queijo prato e suco de caixinha ou refrigerante), para evento 165 

nomeado “Rolezinho da autogestão habitacional”. Dia 16 de março. O conselho 166 

pleno não poderá atender a solicitação, tendo em vista que não há recurso no 167 

Centro de Custos para lanche. 6.COFI 6.1.Monitoramento mensal das 168 

atividades da COFI da sede e das seccionais. A coordenadora técnica informou 169 

que as avaliações pelos profissionais fiscalizados, já estão sendo retornadas ao 170 

CRESS. E que o monitoramento das atividades será apresentado na próxima 171 

reunião de conselho pleno. 6.2.PA 058/18 - Processo de aplicação de multa, 172 

conforme previsão da Resolução CFESS nº 590/10. O Conselho pleno acatou a 173 

deliberação da COFI pela manutenção da aplicação de multa. 6.3.PA 056/18 - 174 

Processo de aplicação de multa, conforme previsão da Resolução CFESS nº 175 

590/10. O Conselho pleno acatou a deliberação da COFI pela manutenção da 176 

aplicação de multa. 6.4.PA 001/19 - Seccional Juiz de Fora: O Conselho analisou 177 

o referido processo e deliberou por acatar a ação de nulidade do Processo 178 

seletivo do município de Rochedo de Minas, uma vez que não foi nomeado 179 

assistente social na composição da banca. 6.5.Processo de Desagravo nº 180 

008/18 - Conselheira Relatora: Mª D´ajuda Luiz dos Santos. O pleno deliberou por 181 

acompanhar o parecer da conselheira relatora, opinando pela não realização do 182 

desagravo e pelo arquivamento da denúncia. 6.6.Solicitação das agentes 183 

fiscais Elieste Maciel e Fernanda Calhau para custeio das despesas para o 184 

Encontro Nacional do Sócio jurídico, que ocorrerá em Brasília, no mês de abril. 185 

Deliberação: Foi aprovado o custeio das despesas para participação da agente 186 

fiscal Fernanda Calhau, uma vez que esta é responsável pelo acompanhamento 187 

do GT sociojurídico. Foi deliberada ainda a liberação do trabalho da agente fiscal 188 

Elieste Maciel. 6.2.ÉTICA (PROC. INST./DESAG./SINDIC.) 6.2.1.Denúncia Nº 189 

035/2018. Parecer pelo Arquivamento. Deliberação: O Conselho Pleno 190 

acompanhou o parecer da Comissão Permanente de Ética pelo Arquivamento da 191 

Denúncia. 6.2.2.Denúncia Nº 065/2018: Parecer pela Instauração de Processo 192 

Ético. Deliberação: O Conselho Pleno acompanhou  o parecer da Comissão 193 

Permanente de Ética pela Instauração do presente processo. 6.2.3.Agendar 194 

Julgamento: Processo Nº 015/2017.  Deliberação: O conselho pleno indicou 195 

os/as conselheiros/as para participar do julgamento: José Ribeiro, Marcelo 196 

Armando, Márcia Emísia, Angelita Rangel, Ana Maria Bertelli, Francielly Ferreira e 197 

Julia Restori. Ficou agendado para o dia 28 de março às 18 horas.   198 

6.2.4.Informes: A CPE informou que foram instaurados seis (6) processos com 199 

novas Comissões de Instrução. Deliberação: Conselho Pleno ciente. 200 

6.2.5.Comissão de Sindicância. Pedido de saída da agente fiscal Fernanda 201 

Calhau, da comissão de sindicância que instrui o Processo Nº01/2019. O 202 

conselho pleno acatou o pedido de saída da servidora - agente fiscal e indicou a 203 

nomeação da servidora Josiane Cecília Mendes. 6.2.6.Responsáveis pela 204 

recepção dos novos profissionais que comporão as  comissões de 205 

instrução. Ficou deliberado que essa recepção será feita no momento da 206 

capacitação. E contará com o apoio da coordenação técnica. 7.1.Seccional 207 
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Uberlândia – 7.1.1.Necessidade de melhoria na interlocução da COMAGO 208 

com as referências nas Seccionais. Foi sugerido que essa interlocução siga o 209 

modelo, que vem sendo utilizado pela Comissão de Comunicação. O conselho 210 

pleno ficou ciente. 7.1.2.Aquisição de Aparelho celular com chip para 211 

utilização pelo administrativo da seccional. Deliberação: Na cotação que está 212 

sendo feita na sede, será incluída a solicitação das seccionais.  213 

7.1.3.Requerimento de vinculação do NAS de Uberaba/MG. Pauta remetida 214 

para a próxima reunião de conselho pleno. Foi ponderado sobre a presença dos 215 

representantes das seccionais em eventos políticos a convites diversos. E se os 216 

custos destas participações seria utilizado do recurso da seccional. Foi 217 

esclarecido que o valor dos reembolsos advindos desses convites, serão retirados 218 

do suprimento de fundo da mesma.  Nessa discussão, o assessor contábil 219 

esclareceu sobre a importância de dar prioridade a realização dos eventos 220 

planejados com maior custo, até o final do mês de outubro, tendo em vista o 221 

fechamento do orçamento. O conselho pleno aprovou a proposta. 7.1.4. 222 

Reembolsos digitalizados/originais (envio dos reembolsos digitalizados apenas 223 

para suprimento). O assessor contábil esclareceu sobre a situação do envio das 224 

cópias e da cronologia das solicitações.  Esclareceu ainda que os traslados são 225 

pagos na seccional por meio de reembolso. Após os esclarecimentos, informou-se 226 

que os reembolsos já foram liberados para serem feitos nas seccionais. Além dos 227 

esclarecimentos solicitados, a seccional expôs sobre as diversas dificuldades 228 

administrativas do funcionário que responde na função de supervisor. Foi 229 

deliberado que essa discussão será feita entre a diretoria da sede e das 230 

seccionais nos encontros sede-seccionais.  7.2. Seccional Montes Claros. 231 

7.2.1.Atividade em comemoração ao dia do assistente social em Montes 232 

Claros. O diretor presente informou que serão realizadas atividades 233 

descentralizadas e interiorizadas. E que neste ano, será feito na sede da 234 

seccional uma Roda de Conversa com a categoria e um seminário. A proposta 235 

prevê a locação de espaço com aproximadamente 120 lugares, pois estima-se a 236 

participação de um publico de mais de 100 profissionais. O tema a ser debatido 237 

nesses eventos será “Instrumento e Técnicas do Serviço Social”. 7.2.2.CBAS: foi 238 

pensada uma lista de estratégias para incentivar a participação dos profissionais. 239 

Dentre elas destacou-se a proposta de realização de um encontro preparatório 240 

para o CBAS. Além desta, propôs-se ainda a abordagem do tema nos encontros 241 

regionalizados que ainda ocorrerão. 7.2.3.Informes sobre as atividades do mês 242 

de Fevereiro e de março: A). NAS Veredas e Januária: Participação no 243 

workshop "população em situação de rua e direitos humanos", dia 19/02/19. 244 

Conselho pleno ciente. B). 2º Encontro de Assistentes Sociais que atuam no 245 

sistema prisional, dia 21/03/19; Conselho pleno ciente. C). Dia da Mulher - tema: 246 

Mulheres em resistência: ninguém solta a mão de ninguém. Realização: coletivo 247 

de mulheres de Montes Claros e entidades. Programação: blitz em praças, 248 

caminhada e audiência pública nos dias 8, 9 e 14/03/19. Conselho pleno ciente. A 249 

seccional propôs ainda o debate sobre as transmissões ao vivo que são feitas nos 250 

eventos da sede. As seccionais expuseram que as mesmas vem sendo 251 

questionadas pelos profissionais das áreas de abrangência, do porque o mesmo 252 

não ser feito nos eventos de área de abrangência das seccionais. Foi esclarecido 253 

que não é possível o deslocamento das trabalhadoras do setor de comunicação 254 

para todos os eventos, pois se tornaria bastante oneroso ao CRESS. Diante 255 

disso, foi proposta a realização de uma capacitação para os membros das 256 

seccionais para manuseio e realização das transmissões nos eventos. Foi 257 

proposto ainda que esta função seja repassada como responsabilidade dos/as 258 

encarregados/as de seccional. 7.3.Seccional Juiz de Fora. Impugnação de multa 259 

junto a UFJF.  A assessoria jurídica se coloca contrária ao encaminhamento da 260 
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COFI, tendo em vista que deveria se obedecer à legislação federal em que proíbe 261 

que a coordenação seja feita por membro que não seja assistente social. 262 

Deliberação: O conselho pleno acata a decisão da cofi de suspensão da multa 263 

aplicada.  8.COMISSÕES REGIMENTAIS – 8.1. COMISSÃO ADMINISTRATIVA 264 

E FINANCEIRA E (Comissões: de licitação/ Pregoeiro e equipe de 265 

apoio/avaliação e desempenho/processos seletivos). 8.1.1.Orientações 266 

Relatório de Gestão TCU. Indicação de um responsável para acesso ao sistema. 267 

O conselho pleno aprovou o monitoramento a ser feito pelo coordenador Jean 268 

Carlos Brito. 8.1.2.RH - Comunicado sobre Horas Extras – Retorno de 269 

encaminhamentos do Conselho Fiscal. O conselho pleno aprovou a proposta 270 

apresentada de comunicado para os/as  trabalhadores/as. Incluir sobre a 271 

responsabilidade da coordenação do setor para liberação da execução de hora 272 

extra. 8.1.3.RH - Calendário Feriado e Recesso março/2019. O setor de 273 

recursos humanos informou que haverá recesso de carnaval, como também não 274 

funcionará na quarta feira de cinzas, conforme calendário do CFESS. Aos demais 275 

recessos, o CRESS MG está no aguardo do envio das informações pelo Conselho 276 

Federal. 8.1.4.RH - Acordo Coletivo 2017/2018 – Portaria de Auxílio 277 

Alimentação. O pagamento do valor retroativo referente ao reajuste do auxilio 278 

alimentação, conforme o ultimo acordo coletivo, ainda não foi feito, pois aguarda  279 

retorno do SINDECOFE sobre a homologação do acordo coletivo. O conselho 280 

pleno aprovou o pagamento do valor retroativo. 8.1.5.RH - Substituição de 281 

Férias e Licença Maternidade - da Coordenadora Adjunta de apoio as 282 

Comissões Políticas, Renata Arruda pelo período de 07 meses. O conselho 283 

pleno, após discussão, aprovou a contratação de um/a assessor/a em 284 

substituição. Foi  nomeada uma comissão para avaliação de currículos e 285 

realização de entrevistas, composta por: Maria Auxiliadora de Miranda, Maria da 286 

Ajuda Luiz, Francielly Ferreira, Ana Maria Bertelli e Denise Cunha. 8.1.6. RH - 287 

Discussão da Avaliação de Desempenho 2017/2018 do agente fiscal Marcelo 288 

(sec. Uberlândia). A progressão foi aprovada pelo Conselho Pleno. 8.1.7. RH - 289 

Discussão da Avaliação de Progressão por Títulos DEZ/2018. Houve uma 290 

discussão sobre a possibilidade de elencar alguns critérios para avaliação dos 291 

títulos. O conselho pleno deliberou pela concessão de todos os títulos solicitados, 292 

uma vez que isso vem sendo praticado desde o início da gestão e pela ausência 293 

de previsão no PCCR. Assim, somente após a aprovação do novo PCCR é que 294 

será possível a mudança das regras de avaliação da progressão. 8.1.8.RH - 295 

Solicitação dos trabalhadores de inversão de horário no funcionamento do 296 

CRESS dia 01/03/19, de 9h00 às 15h00 pelo motivo da saída de blocos de 297 

carnaval próximo ao centro da cidade. O Conselho Pleno aprovou a proposta. 298 

Discutido ainda a cerca da organização da recepção do CRESS. E foi deliberado 299 

pela colocação de café e água na recepção, à disposição da categoria. 300 

8.2.COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA. Solicita autorização para encaminhar 301 

567 notificações aos/as assistentes sociais. O conselho pleno aprovou o envio. 302 

8.2.2.Solicita autorização para revogar a suspensão do registro profissional da 303 

assistente social CRESS/MG nº 4372, em razão do parcelamento do débito. O 304 

conselho pleno aprovou a presente revogação. 8.2.3.Liberação para que as 305 

seccionais imprimam segunda via de anuidades. O conselho pleno deliberou 306 

que as servidoras Elaine Facundo e Shirley Moraes ficarão responsáveis pelo 307 

acompanhamento de impressão. 8.2.4.Informe sobre o Índice de 308 

Inadimplência.  A comissão informou que o índice de inadimplência até o dia 309 

22.02.2019 encontrava-se em 42,60% e Inadimplentes ativos em 34,57%. O 310 

conselho pleno ficou ciente. 8.3. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO. Repasse da 311 

reunião com o Coletivo Habite a Política. No dia 6 de fevereiro de 2019, 312 

integrantes do Coletivo Habite na Política, incluindo a assistente social e ex-313 
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conselheira Fátima Gottschalg, se reuniram com a assessora adjunta de 314 

comunicação, Marcela Viana, para tratar de um proposta de elaboração de um 315 

vídeo curto sobre a população em situação de rua de Belo Horizonte. A assessora 316 

adjunta de comunicação, Marcela Viana repassou que o vídeo tem como objetivo 317 

sensibilizar gestoras, gestores e a sociedade como um todo sobre a importância 318 

da moradia na vida de homens e mulheres que se encontram vivendo, hoje, nas 319 

ruas, abrigos, ocupações urbanas e moradias temporárias. Na ocasião, as 320 

pessoas integrantes do coletivo expuseram várias questões que devem ser 321 

consideradas ao elaborar o vídeo e, como encaminhamento, a Ascom ficou de 322 

produzir um roteiro para ser aprovado na reunião seguinte. A expectativa é que o 323 

conteúdo fique pronto até junho de 2019. Já no dia 21 de fevereiro de 2019, a 324 

assessoria adjunta de comunicação apresentou o roteiro, contendo objetivo, 325 

formato, conteúdo, fontes a serem entrevistadas e prazos para elaboração do 326 

vídeo. A sugestão foi aprovada, com pequenas alterações, e foi solicitado que a 327 

Ascom participe de novas reuniões, no futuro, para apresentar o andamento do 328 

processo de produção do vídeo. 9.COMAGO. 9.1. Recomposição da Comissão 329 

Gestora do NAS Divinópolis. O conselho pleno aprovou a presente 330 

recomposição. 9.2.Informe sobre evento em Congonhas que se realizará dia 331 

26/02 e onde o conselheiro Marcelo Armando representará o CRESS. 332 

10.COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS. Convite do Programa de Proteção 333 

aos Defensores de Direitos Humanos de MG, para Encontro de Rede Parceira 334 

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. O evento ocorrerá 335 

nos dias 26 e 27 de fevereiro. Essa pauta foi remetida para a Comissão. 336 

10.4.COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO. Informe sobre a indicação 337 

para representar o CRESS MG no COMPUR que foi aceito pela assistente social 338 

Claudinéia Jacinto. O conselho pleno ficou ciente. 10.7. COMISSÃO DE SAÚDE. 339 

O conselheiro José Ribeiro passou o informe sobre a realização do Dia Mundial 340 

da Saúde, em parceria com outros conselhos de categoria e organização do CRN, 341 

Conselho Regional de Nutrição que acontecerá no dia 06 de abril e o CRESS MG 342 

terá um estande para apresentar atividades junto a população. O Conselho Pleno 343 

ficou ciente. Informou ainda que estão acontecendo reuniões todas as quartas 344 

feiras, no CRP - Conselho Regional de Psicologia para discussão do dia da luta 345 

antimanicomial. A base está disputando vaga para representações. 11.DECISÕES 346 

“AD REFERENDUM”. 11.1.SIST. PAGAMENTO ON-LINE-DL 24-II Plano de 347 

Metas 2019. Contratação de empresa para prestação de serviços de Sistema 348 

Informatizado de Pagamento Virtual, para recebimento de inscrições em 349 

eventos. Iniciado em 18.01.19 o processo de contratação. Obtidas cotações 350 

com 4 (quatro) empresas. Obtidas disponibilidade Orçamentária e Manifestação 351 

Jurídica favoráveis. Contratação com a empresa PAGSEGURO INTERNET S.A, 352 

CNPJ 08.561.701/0001-01, que apresentou menor valor de tarifas para as 353 

estimativas do CRESS/MG. Tarifa de 3,99% mais adicional de R$ 0,40 por 354 

pagamento. Total estimado R$ 2.654,55. Homologado e Adjudicado em 355 

11.02.19. DELIBERAÇÃO: Conselho Pleno referendou a presente contratação. 356 

11.2. PALESTRANTE MINICURSO NAS CARRANCA (Januária)- INEX. 357 

Contratação do palestrante Diego Tabosa para proferir Minicurso pelo NAS 358 

CARRANCA em Januária no dia 14.02.19. Carga horária: 5 horas e 15 minutos. 359 

Valor dos Honorários: R$ 994,30. Iniciado em 05.02.2019 o processo de 360 

contratação. Obtidas Dispon. Orçamentária e Manifestação Jurídica favoráveis. 361 

Contratação Ratificada e Adjudicada em 11.02.19. DELIBERAÇÃO: Conselho 362 

Pleno referendou a presente contratação. 11.3. PALESTRANTE MINICURSO 363 

NAS FORMIGA - INEX. Contratação da Palestrante Yolanda Guerra para proferir 364 

Minicurso pelo NAS Formiga no dia 14.03.19. Carga horária: 8 horas. Valor dos 365 

Honorários: R$ 1.712,08. Iniciado em 05.02.2019 processo de contratação. 366 
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Obtidas Dispon. Orçamentária e Manifestação Jurídica favoráveis. Contratação 367 

Ratificada e Adjudicada em 15.02.19. Passagens aéreas compradas no valor de 368 

R$ 264,02 e haverá o pagamento de diárias no valor R$ 330,00. DELIBERAÇÃO: 369 

Conselho Pleno referendou a presente contratação.  11.4. MANUTENÇÃO DO 370 

SITE - DL 24-II (S) Plano de Metas 2019. Contratação de empresa para serviços 371 

especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização mensal do site e 372 

sistemas internos: inscrições de eventos, disparo de cartões de aniversário, 373 

sistemas de certificados online, entre outros, em atendimento ao CRESS. 374 

Iniciado em 18.01.2019 processo de contratação. Orçamentos recebidos até 375 

13/02/2019, obtidos 3 orçamentos sendo o menor de R$ 7.980,00. Obtidas 376 

Dispon. Orçamentária e Manifestação Jurídica favoráveis. Contratação com a 377 

empresa PETRONIO AMARAL LOPES, CNPJ 27.019.105/0001-49, no valor 378 

Global Anual de R$7.980,00. Homologado e Adjudicado em 19.02.19. 379 

DELIBERAÇÃO: Conselho Pleno referendou a presente contratação. Nada mais 380 

havendo a tratar, eu Maura Rodrigues Miranda, 1ª Secretária do CRESS MG, 381 

assino e lavro a presente ata. Belo Horizonte,  24 de fevereiro de 2019.382 

 

 
 

                                              
 
 
 
  


