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ATA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 
16 DE DEZEMBRO DE 2020.  
 
Aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, foi realizada a reunião de diretoria do 
Conselho Regional de Serviço Social 17ª Região, às 15 horas por videoconferência com a 
participação das/os seguintes conselheiras/os: Sabrina Moraes (presidenta) Cleidson Nazário 
Maurício (Vice Presidente), Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões 
Cordeiro (2ª Tesoureira), Ivana Ananias (Conselho Fiscal). Também estiveram presentes as 
Coordenações Administrativa e Financeira, Ingrid Santos e Flávia Fernanda, respectivamente. 
Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos, dando início à 
discussão da pauta:  
 
Coordenação Financeira:  
 
1. Substituição do assistente administrativo Ricardo: as férias do trabalhador Ricardo estão 
previstas para o período de 21/01 a 08/02. A diretoria delibera que no período a trabalhadora Flávia 
o substitua em suas funções ainda que tenha que realizar horas extras.  
 
Coordenação Administrativa: 
 
1. Licitações, compras e contratos: a) Planejamento das licitações 2021: A coordenadora 
administrativa informou que no dia 15/12 foi realizada a reunião da comissão de licitação para 
finalizar o planejamento das licitações para 2021. Em conformidade com o planejamento já 
estipulado pela comissão até dois processos poderão ser acompanhados de maneira concomitante 
dada a complexidade que exige até as suas conclusões. Informou também que o planejamento prevê 
que o processo para a reforma da sede será iniciado no mês de fevereiro e que o primeiro passo é 
contratar um fiscal que vai acompanhar o projeto de arquitetura. Neste sentido, orienta-se que a 
Comissão de Patrimônio possa elencar o que será necessário para a reforma da sede. A conselheira 
Monique sugere uma reunião ampliada com outros conselheiros e trabalhadores que não compõem 
a Comissão de Patrimônio para qualificar o debate. A conselheira lembrou também da deliberação 
de reuniões anteriores sobre solicitar a outros regionais os termos de referencia sobre reforma. 
Sobre essa demanda, a coordenadora Ingrid informa que vai contatar alguns regionais e dar 
prosseguimento. A diretoria deliberou que a reunião do mês de janeiro da Comissão de Patrimônio 
seja ampliada com a presença dos/as componentes da Comissão de Licitação, membros/as da 
diretoria e o trabalhador Gustavo Henrique. b) Informe sobre o Pregão 2/2020: Assessoria de 
informática: A coordenadora administrativa informa que onze empresas participaram do pregão 
eletrônico realizado 08 de dezembro de 2020. O valor inicial para essa contratação era de 
R$31.852,05. A empresa vencedora foi a Mindworks com o valor global de R$ 19.249,44. c) PA 
2123/2020: A coordenadora Administrativa informa que o PA 2123/2020 foi instruindo com todas 
as etapas necessárias e com o extrato de ata. Consta pendência somente na portaria que nomeia os 
participantes da comissão que vai dar andamento ao processo. A diretoria deliberou que a demanda 
seja concluída pela assessoria jurídica. d) Processo administrativo nº 2069/2019: manutenção 
corretiva das janelas do CRESS Ed. João XXIII e Ed. Jusmar: a coordenadora administrativa 
informa que a empresa A.S.A Industria e Comércio de Vidros Ltda-ME CNPJ: 23.684.425/0001-62 
sinalizou um reajuste no preço dos vidros e que portanto o preço seria reajustado passando de 
R$1.700,00 para R$2.450,00. A diretoria deliberou por dar seguimento ao referido processo apesar 
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do reajuste, considerando a necessidade da prestação do serviço e ainda pela dificuldade na 
obtenção dos orçamentos. e) Serviço de Wathsap: Participaram da tomada de preço as empresas: 
FREEDON SMS INFORMATICA LDTA com o valor de R$ 1.314,09, OPTIN com o valor de 
R$895,00 e SMARTCOMM com o valor de R$1000,00. A OPTIN foi a empresa que apresentou o 
menor orçamento, mas não possuía todas as certidões necessárias para a contratação. A segunda 
empresa com o melhor orçamento foi a Smartcomm, mas sinalizou que todas as repostas que forem 
enviadas às nossas mensagens seriam cobradas, o que alteraria o valor final da prestação de 
serviços. Nesse caso a Freendon foi selecionada por atender todos os requisitos apesar de ser o 
maior valor. e) calendário de pagamento 2021 – Aprovado pela diretoria. f) uniforme para a 
trabalhadora Camila e do trabalhador André – a Diretoria realizou a discussão acerca do ponto 
e após, deliberou pela suspensão da confecção neste momento e solicitou que o ponto seja remetido 
para a Diretoria do mês de fevereiro, visto a questão da pandemia, no caso sem previsão de retorno 
das atividades presenciais.  
 
3. Coordenação Técnica:   
a) Comissão de Inscrição: Homologação de Procedimentos de Registro Profissional: Novos 
Registros: Caroline Rocha Barboza, Mariluce Da Silva Reis, Juliana Miranda Nunes, Jessica Dos 
Santos Cardoso Da Silva, Renata Kelly De Souza Dias, Patricia De Oliveira Santos Wolfgramm, 
Jaqueline Deus Do Rosário, Alexandra Barbosa Moreira Santos, Thaís Silva Dos Santos Porto, 
Viviani De Freitas Deoclecio, Daiani Schueng Avila, Joelma Vieira Pereira. Reinscrição: Andrea 
Pinto Loureiro, Sonia Oliveira Ferreira Diniz, Marcela Fraga Campos Saraiva, Elizângela Da 
Conceição Raibero, Elisangela Davel Guarnier Viana, Acrislei Fernandes Miossi, Daustria 
Bianquini Ferreira. Cancelamento: Rossana Amorim Pontes, Andreza Salvador Lobo Furtado, 
Cyndi Lauper Barreiros, Rayane Bomfim De Oliveira, Debora Libanes Da Silva Santos Lisboa, 
Tatiane De Sousa Oliveira Galvao, Jagni Mikeli Stange Gude, Karla De Souza Soares, Luna Alves 
De Souza Rodrigues, Juliana Cetto Fernandes. Todos os procedimentos ora listados foram 
homologados.  
 

b) Processos 014 e 015 – DIP: A conselheira Ivana informa que houve a necessidade de discussão 
pela Comissão de Inscrição sobre esses dois processos administrativos referentes aos DIP em que 
foram identificados erros na confecção dos mesmos. O processo administrativo nº 014 está no nome 
da profissional Adriana Travezani Diogo Bizi, sob o registro nº 7220 e com pedido nº 47644. Feita 
a verificação dos dados contidos no DIP, foi constatado que o segundo nome do pai da requerente 
foi lançado de forma equivocada, o que ocasionou erro na impressão desse dado, no documento de 
identificação profissional. O processo administrativo nº 015 que está no nome da profissional Maria 
Marli Gonçalves de Magalhães, sob registro nº 7453 e com pedido nº 50204, também foi 
identificado erro no sobrenome da mãe da requerente. Entende-se que houve equivoco no 
lançamento dos dados no sistema, gerando erro na impressão do documento. Sendo assim, o parecer 
da Comissão de Inscrição foi de encaminhar os dois processos administrativos à diretoria para 
apreciação e autorização de novo pedido do DIP. A diretoria delibera pelo custeio do pedido de 
segunda via referentes aos processos 014 e 015 e encaminha a coordenação financeira para dar 
prosseguimento a demanda administrativa junto ao Setor Registro. Para finalizar a conselheira 
Ivana também informa que a Comissão adotará, para as próximas solicitações de DIP, documento 
específico, que diga da responsabilidade do/a requerente no que se refere à conferência dos dados 
dispostos no formulário de requerimento do documento supracitado, de modo que o Conselho 
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disponha de maior materialidade para decidir sobre eventual cumprimento de pagamento de 
segunda via do DIP pelo/a próprio/a solicitante.   

E nada mais havendo, a senhora Presidente, Sabrina Moraes, deu por encerrada a 41ª reunião 
ordinária da Diretoria no ano de 2020, tendo ela própria lavrado a presente ata. 

 

 
 


