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ATA DA 21ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 22 DE 
JULHO DE 2020. 
 
Aos 22 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 da Silva Costa (1° Secretário), Natalia Silva Nicácio (2ª Secretária), 
Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira), Ivana 
Ananias (Conselho Fiscal). 
 
Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos. 
 
1. Coordenação administrativa: 
a) Definição dos/as participantes do seminário adm./fin. Cfess OF. Circular 110/2020 no dia 
25/07/2020: As/os conselheiras/os Cleidson, Larisse e Monique representarão o conselho no 
seminário. A conselheira Patrícia ressaltou a necessidade de realização de inscrição prévia no 
evento e solicitou inclusão de ponto de pauta sobre o seminário na próxima reunião de Diretoria 
para repasse. Foi solicitado atenção as/os conselheiras/os sobre informações referentes ao 
remanejamento de recursos, centro de custos e preenchimento do relatório TCU. 
 
b) Definição da participação da Assessoria Contábil na Reunião das Assessorias Contábeis do 
Conjunto Cfess/Cress no dia 06/08/2020. A participação de um/a conselheiro/a ainda será 
sinalizada pelo CFESS, vamos aguardar para decidir se será necessário a escolha de um/a 
conselheiro/a. No momento, foi deliberado encaminhar à assessoria contábil para estarem cientes e 
decidirem o nome de uma pessoa representante. É provável a participação de uma conselheira 
tesoureira, Patrícia e Monique decidirão quem poderá representar. 
 
c) Definição da participação da assessoria jurídica no 3º Encontro das Assessorias Jurídicas do 
Conjunto Cfess/Cress no dia 31/07/2020. A participação de um/a conselheiro/a ainda será 
sinalizada pelo CFESS, vamos aguardar para decidir se será necessário a escolha de um/a 
conselheiro/a. No momento, foi deliberado encaminhar à assessoria jurídica para ciência. 
 
 2. Coordenação Técnica:   
a) Comissão de Inscrição: Homologação de Procedimentos de Registro Profissional. Novos 
Registros: Glecilea Moreira de Oliveira, Leila Tigre do Nascimento Silva, Larissa Lemes Chaves 
Luxinger, Fabiana Sousa Almeida, Elis Geovana Borges Neves e Ludimyla Sepulchro França. 
Reinscrições: Aparecida Calazans Dondoni Goncalves, Thaize da Silva Otto, Bárbara Kaiser 
Muller, Christiano de Oliveira Almeida, Fernanda Gomes Lopes Pinto de Moura, Glaucia Regina 
Cezario e Beatriz Machado Rangel. Cancelamentos: Sandra Elena Dellesposti, Regina Maura 
Pontes Hellwig e Rafaela da Silva Assis. Apostilamento de Mudança de Nome: Thaize da Silva 
Otto, Alessandra Rodrigues Lopes Fiorini e Fernanda Gomes Lopes Pinto de Moura. 
Transferência de Chegada: Siurley Ribeiro Gomes Braga. Transferência de Saída: Deiziane de 
Souza Leite - CRESS 6ª Região/MG. Todos os procedimentos ora listados foram homologados. 
 
b) Repasse da Reunião da Comissão de Inscrição (Ivana): Entrega de DIP via correio: Informado 
sobre regulamentação do CFESS acerca de envio do Documento de Identidade Profissional -  DIP, à 
categoria, via correios. No entanto, ressaltou-se que, nos casos de primeiro registro a entrega 
presencial é obrigatória. Ademais, não há previsão orçamentária para envio dos DIPs de primeiro 
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registro que se encontram na sede do Conselho, pelos correios. A conselheira Sabrina solicitou 
levantamento sobre o número de documentos que aguardam retirada no CRESS. 
 
  
3. Comissão de Patrimônio: 
a) Venda da sala no Ed. Jusmar e reforma das salas do Edifício João XXIII, inclusive as 
compradas recentemente. A conselheira Monique apresentou questões relacionadas à venda da 
sala Ed. Jusmar: como seria a metodologia de divulgação para a categoria sobre a venda e se a 
comissão de Patrimônio precisa elaborar algo neste sentido. A conselheira Sabrina orientou contato 
com o assessor jurídico para saber se a publicação de uma matéria no site do CRESS seria 
suficiente para socializar o processo de venda. A conselheira Patrícia pontuou que precisamos 
discutir nas reuniões de Conselho Pleno os instrumentais para socializar as futuras decisões que 
precisam ser consultivas da categoria. A diretoria deliberou que se faça uma matéria sobre a venda e 
anexe junto ao parecer jurídico da assessoria, para respaldar a decisão.  
 
4. Reunião Remota das/os Assistentes Sociais que atuam no Serviço Social do INSS: E-mail 
enviado pela profissional Tatiana Cavati, no qual solicita participação do CRESS em uma reunião 
remota com os profissionais que atuam do INSS no dia 06/08/20, às 13h30. Foram definidos os 
nomes das conselheiras Sabrina e Patrícia para articularem com o Coordenador da Comissão de 
Seguridade a definição dos nomes que representarão o Conselho no espaço. A Cofi também será 
acionada para participação. 
 
Informe: Reunião da Comissão do Descentralizado 2020. As conselheiras Patrícia, Natália e 
Elielma participaram de reunião remota no dia 20/07/20, em conjunto com os Regionais do sudeste. 
Foram abordadas questões relativas à construção das etapas locais e a utilização de instrumentos. 
Foram socializadas informações sobre a organização nos outros estados. 
 
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. 
 

 
 


