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ATA DA 38ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 30 DE 
NOVEMEBRO DE 2020. 

 
Aos 30 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, foi realizada a reunião de diretoria do 
Conselho Regional de Serviço Social 17ª Região, às 17 horas por videoconferência com a 
participação das/os seguintes conselheiras/os: Sabrina Moraes (Presidenta), Cleidson Nazário 
Maurício (Vice Presidente), Carlos Augusto da Silva Costa (1º Secretário), Natália Nicacio (2ª 
Secretária); Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª 
Tesoureira). Também esteve presente o Coordenador Técnico Gustavo Henrique, no período de 17h 
às 18h. 
 
1. Licitações, compras e contratos: 
a) Processo nº 2101/2020 referente à contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de assessoria e consultoria jurídica: A Diretoria deliberou pela revogação do processo. 
  
2. Coordenação Técnica:   
 
a) Desligamento da Assessora em SSO: A Diretoria deliberou pelo encaminhamento deste ponto 
para discussão em reunião extraordinária do Conselho Pleno, a ser realizada em 02/12/20. 
 
b) Solicitação de Responsabilidade Técnica nº 26 – A. Social Helton da Silva Souza: 
Considerando o cumprimento de apresentação dos documentos requeridos e parecer favorável da 
Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI, esta diretoria homologa o pedido de Anotação de 
Responsabilidade requerido pelo assistente social Helton da Silva. 
 
c) Solicitação de Responsabilidade Técnica nº 27 – A. Social Maria Luiza Lopes da Conceição: 
Considerando o cumprimento de apresentação dos documentos requeridos e parecer favorável da 
Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI, esta diretoria homologa o pedido de Anotação de 
Responsabilidade requerido pela assistente social Maria Luiza Lopes. 
 
3. Comissão de Inadimplência:   
a) Envio de mensagem via celular para os profissionais sobre Anuidade 2021: A Diretoria 
autorizou o envio. A conselheira Patrícia fará contato com o trabalhador João, a fim de efetivar o 
encaminhamento. 
 
b) Envio dia 25/11 dos boletos testes da anuidade 2021 para os conselheiros e trabalhadores 
AS do CRESS: A conselheira Sabrina informou sobre o êxito no envio de teste dos boletos 
referentes ao pagamento da anuidade de 2021. 
 
4. Gestão do trabalho: 
a) Ajuda de custo para trabalho home office: Foi deliberado que a conselheira Patrícia fará 
contato com a diretoria dos conselhos de Minas Gerais e São Paulo, serão verificadas as 
modalidades de ajuda de custo, o valor, períodos e critérios de pagamento. A conselheira Monique 
fará um levantamento de artigos sobre a ajuda de custo. 
 
b) Perspectiva de retorno das atividades presenciais/quantitativo EPI's: O conselheiro Cleidson 
informou que diante da imprevisibilidade sobre o retorno das atividades presenciais, bem como da 
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perspectiva de imunização da população, a Comissão de Gestão do Trabalho fará novo 
planejamento da compra de materiais com previsão de apresentação no mês de janeiro de 2021, em 
razão da preocupação de se realizar aquisições que correspondam ao necessário uso demandado 
pelas/os trabalhadoras/es do conselho. A conselheira Monique realizará um levantamento sobre a 
aquisição dos materiais, realizada por outros conselhos, a fim de instruir o planejamento das 
compras. A Diretoria deliberou que a decisão sobre o retorno das atividades presenciais deve ser 
levada para discussão na próxima reunião do Conselho Pleno, inclusive porque esta decisão 
impactará o quantitativo a ser adquirido. Por fim, foi deliberado que seja realizada a vinculação do 
número telefone fixo do CRESS com o celular hoje em uso, a fim de tentar melhor atender as 
demandas via telefone. 
 
 
E nada mais havendo, a senhora Presidente, Sabrina Moraes, deu por encerrada a 38ª reunião 
ordinária da Diretoria no ano de 2020, tendo o 1ª Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado 
a presente ata. 

 

 

 
 


