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ATA DA 20ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 15 DE 
JULHO DE 2020. 
 
Aos 15  dias do mês de julho de dois mil e vinte, foi realizada a reunião de diretoria do Conselho 
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 15h30min por videoconferência com a participação 
das/os seguintes conselheiras/os: Sabrina Moraes (Presidenta), Cleidson Nazário Maurício (Vice 
Presidente), Carlos Augusto (1° Secretário), Natalia Silva Nicacio (2ª Secretária), Patrícia Maria 
Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira), Carla Oliveira Maria 
(Conselho Fiscal), Flávia Faria (Coordenadora Administrativa) e João Bruno Vieira (Coordenador 
Financeiro). 
 
Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos. 
 
1. Coordenação administrativa: 
a) Portal da Transparência: A Coordenadora Administrativa Flávia informou sobre a necessidade de 
utilização do sistema Implanta do Portal da Transparência, conforme solicitação realizada pelo 
CFESS. No portal serão disponibilizadas informações voltadas para prestação de contas, tais como 
pareceres, atas, reuniões, portarias, resoluções, folha de pagamento, relatórios financeiros, etc.. A 
conselheira Sabrina informou que o mecanismo visa ajustar informações do conjunto à Lei de 
Acesso à Informação (Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011). A implantação foi 
pautada na gestão passada. A conselheira sugeriu consultar os conselhos de outras regiões para 
saber sobre o processo de alimentação de dados; resgatar as atas de reuniões anteriores da Diretoria 
do CRESS-ES para ver como foram definidos os procedimentos de alimentação de dados; e solicitar 
orientação para assessoria jurídica sobre o tema. As sugestões foram ratificadas pela diretoria. 
 
 2. Coordenação Técnica:   
a) Comissão de Inscrição: Homologação de Procedimentos de Registro Profissional: Novos 
Registros: Neide Gomes Silva, Nayara Silva Dos Santos, Ana Paula Lyra Dos Santos. 
 
3. Coordenação Financeira 
a) Renovação do contrato da assessoria de contabilidade – vence em 01/09/2020: O Coordenador 
Financeiro João informou que foram iniciados os procedimentos necessários para renovação de 
contrato com a empresa que presta serviços de assessoria contábil, RL Assessoria Contábil Ltda. Os 
trabalhadores do CRESS pontuaram a qualidade dos serviços prestados pela empresa e a Diretoria 
corroborou com a avaliação e sinalizou pela renovação do contrato. O Coordenador Financeiro 
ainda informou que o contrato referente ao Plano Odontológico, Uniodonto Vitoria Cooperativa de 
Trabalho Odontológico, vencerá em 30/09/20 e o contrato com a empresa que presta serviço de 
assessoria de comunicação, Pulso Conteúdo Ltda, vencerá em 12/11/20. 
 
4. Comissão de Licitação 
a) Contratação de sistema para realização de Pregão Eletrônico – Siasg ou Licitações-e: O 
Coordenador Financeiro João informou sobre a necessidade de avaliar a utilização dos sistemas de 
Pregão Eletrônico. Atualmente o conselho tem como referência o SIASG (Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais), ferramenta gratuita vinculada ao Ministério da Economia. 
Porém, os trabalhadores não conseguiram realizar o cadastro para utilização do sistema. O 
Coordenador Financeiro informou que também existe a possibilidade de utilização do sistema 
Licitações-e, vinculado ao Banco do Brasil, que possui tarifação para uso de acordo com o período 
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contratado. João lembrou também da dificuldade de se realizar pregões presenciais em tempos de 
pandemia.  Foi deliberado que será realizada mais uma tentativa de utilização do sistema SIASG até 
meados de setembro. Caso não seja possível, será discutido novamente a possibilidade de 
contratação do sistema Licitações-e ou a realização de pregões presenciais. 
 
5) Prestação de Contas 2019: A conselheira Patrícia informou que a prestação será realizada pelo 
site do conselho conforme deliberação já realizada pela Diretoria, pois não será realizada 
assembleia em 2020. Informações a serem acrescentadas: aquisição das duas salas comerciais; valor 
referente à implantação do PCCR (valor reservado não utilizado). Encaminhamento: contato com a 
assessoria contábil para avaliar informações a serem acrescentadas. Pedir para elaborarem 
documento de fácil entendimento para categoria até dia 27/07/20, para ser avaliado na Diretoria de 
29/07/20. 
 
E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Sabrina Moraes, deu por encerrada a reunião da 
Diretoria, tendo o 1º Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado a presente ata, que após 
lida e aprovada vai por todos assinada. 
 

 


