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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL 17ª REGIÃO, REALIZADA NA CIDADE DE VITÓRIA, NO DIA 03 

DE JUNHO DE 2017. 
 

Aos 3 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete foi realizada a 4ª reunião Ordinária 

do Conselho Pleno do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, às 8h30min, na sede 

do Conselho, localizada na Rua Pedro Palácios, nº 10, Ed. João XXIII, Centro, Vitória, Espírito 

Santo, com a participação das/os seguintes conselheiras/os: Pollyana Tereza Ramos Pazolini 

(Presidente), Sabrina Lúcia Pinto da Silva (Vice-Presidente), Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª 

Secretária), Emily Marques Tenorio (2ª Secretária), Maiana Coutinho dos Santos (1ª Tesoureira), 

Ivana Ananias de Oliveira (2º Tesoureira), Polyana Pereira do Prado (Conselho Fiscal), Gabriela 

Romanha Vicente Oliveira (Conselho Fiscal), Carla de Oliveira Maria (Conselho Fiscal), Sabrina 

Moraes  Nascimento (Suplente), Josymara Siqueira Duque (Suplente), Silvana Ribeiro da Silva 

(Suplente), Cleidson Nazário Maurício (Suplente), Silvia Neves Salazar (Suplente), 

Elielma Griggo da Silva (Suplente), Rander Benedito Prates (Suplente) e Sthefany Gomes 

Fernandes Machado (Suplente). A conselheira Josymara justificou sua ausência no período da 

tarde, em virtude de compromisso pessoal. Também participaram do Conselho Pleno os/as 

funcionários/as Gustavo Henrique dos Santos Correia (pontos 1, 2, 3 e 5 “a”); Tuanne Almeida 

de Souza (pontos; 1 a 14); Mila Vallado Fraga (pontos 15 e 16). Dentro da pauta estabelecida e 

havendo “quorum”, os trabalhos foram declarados abertos pela Presidente, passando os/as 

conselheiros/as à discussão dos seguintes pontos de pauta: 1) 1ª Assembleia Geral em 

10.06.2017: a conselheira Pollyana Pazolini apresentou a seguinte proposta de pauta para a 

primeira assembleia da categoria, que foi aprovada por todos/as: 1) Apresentação da gestão: 

Sabrina Lúcia sugeriu que as comissões se apresentem brevemente na assembleia e se dê 

visibilidade às ações do Conselho. Pollyana sugeriu que a gestão prepare um calendário das 

reuniões e Sabrina Moraes sugeriu a elaboração de uma relação com o contato dos 

coordenadores/as de cada comissão para distribuição na Assembleia. A comissão de comunicação 

ficou responsável pela elaboração do material. Sabrina Lúcia ficou responsável por elaborar os 

slides; 2) Prestação de Contas de 2016: os conselheiros sugeriram uma apresentação didática da 

prestação de contas, sob a responsabilidade Pollyana Pazolini, Pollyana Prado e Maiana. Pollyana 

Prado salientou a necessidade de diferenciar o índice de inadimplência 2016 com o acumulado. 

Pollyana Prado cooperará na apresentação da prestação de contas. Pollyana Pazolini solicitou 

assessoramento de Tuanne para levantamento das atividades de 2016. Deliberou-se que na 

assembleia estarão presentes os trabalhadores/as Tuanne, Gustavo e Mila. A mudança do formato 

da correspondência de convocação da assembleia foi avaliada positivamente pelos conselheiros; 

3) Eleição da delegação capixaba. 2) Delegadas/os da Gestão para os Encontros 

Descentralizado e Nacional: Pollyana Pazolini explicou a nova metodologia dos Encontros 



 
Descentralizado e Nacional, ressaltando que este primeiro ano será de planejamento. Ressaltou a 

relevância de qualificar a participação dos Conselheiros nesses espaços, inclusive com a 

possibilidade de participação de trabalhadores/as do CRESS/ES para assessorar os gestores, já 

que estes foram recém-empossados. Como é o ano de planejamento sugere que sejam 5 (cinco) 

pessoas da gestão e 4 (quatro) da base. Pontuou que nesse primeiro ano seria importante ela e 

Sabrina Lúcia estarem presentes em virtude do acúmulo do conjunto. Gustavo pontuou a 

importância de lembrarmos que somos uma delegação pequena e que: 1) todas as gestões são 

novas e se espera que o estado se posicione; 2) nesse planejamento as gestões anteriores já 

indicaram as prioridades por eixo.  Foram tiradas dúvidas sobre a liberação dos/as 

empregadores/as para participação e indicado que solicite para a coordenação técnica ofício para 

auxiliar na autorização. Emilly sugeriu que como a diretoria já estaria representada por Sabrina 

Lúcia e Polyana Pazolini que as/os demais delegados/as sejam conselheiros/as que estejam nas 

comissões temáticas. Tuanne explicitou que como não poderemos participar da comissão 

organizadora, pois a data da reunião será concomitante ao dia da nossa assembleia precisamos 

pensar estratégias. Carla levantou a possibilidade de algum conselheiro participar da comissão 

organizadora e justificar a ausência em assembleia, porém Pollyana Pazolini explicou que o/a 

conselheiro/a da comissão organizadora precisa ser votado em assembleia para ir como 

delegado/a. Porém Gustavo disse que a pauta é estritamente organizativa e o/a conselheira/o que 

for pode repassar para os/as posteriores delegados/as. Sabrina Lúcia sugeriu que ela e Carla 

aproveitem o Seminário Administrativo-financeiro e das COFIs para sugerir uma reunião com a 

comissão organizadora. Encaminhamentos de delegados/as: Titulares: Sabrina Lúcia Pinto da 

Silva, Pollyana Tereza Ramos Pazolini, Silvia Neves Salazar, Patrícia Maria Sousa de Jesus e 

Sabrina Moraes Nascimento; Suplentes 1º Rander Benedito Prates, 2º Carla de Oliveira Maria, 3º 

Gabriela Romanha, 4º Elielma Griggo da Silva, 5º Pollyana Pereira do Prado. Sabrina Lúcia 

ressaltou que é importante destacarmos que não há orçamento na proposta orçamentária para 

levarmos outras pessoas além do já previsto, tendo em vista que este ano levaremos alguns 

funcionários/as. Foram sugeridos os nomes dos funcionários Gustavo Henrique dos Santos 

Correia e Tuanne Almeida de Souza, pois Sislene estará de férias e Raquel está recém-chegada e 

irá para o seminário das COFIs. Além disso, o nome da funcionária Ingrid Santos da Silva, que 

também seria importante pelo eixo administrativo-financeiro e pela comunicação. Pollyana 

destacou que Viviane Vaz Castro, bacharel em Serviço Social estuda o conjunto e se colocará 

como observadora, com custeio próprio. Deliberado que Gustavo, Tuanne e Ingrid irão na 

condição de convidados, com direito a voz. Pollyana Pazolini se disponibilizou para fazer contato 

telefônico com o Rio de Janeiro e solicita que Tuanne assessore o preparatório para o encontro e 

que tenha participação de todos/as conselheiros/as e não só os/as delegados/as, tendo em vista 

que representa a construção de posicionamentos do Espírito Santo. Quanto à possibilidade de 

representação na organização do Encontro deliberamos pela ida do conselheiro Rander no dia 

10/06. 2.1) Indicação de data para o Enc. Descentralizado e de Representante para a 

Comissão Org. Ficou deliberado que este CRESS/ES indicará que o encontro descentralizado 

ocorra em agosto. 3) Seminários do Conjunto CFESS/CRESS – Brasília/DF. Deliberado em 

Diretoria, com consulta por e-mail, em virtude da necessidade da compra das passagens: 



 
Administrativo-financeiro irão as trabalhadoras: Flávia, do financeiro e Sandra da inscrição e 

conselheiras: Carla e Sabrina, custeio parte CFESS e parte CRESS. Seminário Sócio Jurídico irá 

a assessora jurídica Mila. No Seminário das COFIs, como trabalhadoras irão: Agentes de 

Fiscalização Sislene e Raquel. 4) Recomposição das Comissões: dada a posse da nova gestão, 

composta por Assistentes Sociais que, em sua maioria, não foram Conselheiros na gestão 

passada, o Conselho Pleno deliberou pela recomposição das Comissões regimentais e temáticas 

do CRESS/ES, ficando assim instituídas: Comissões regimentais: COFI: Conselheiras Sabrina 

Lúcia (coordenação), Emilly, Carla, Sílvia e a Assistente Social da base Fabíola Xavier Leal; 

Permanente de Ética: Conselheiras Pollyana Pazolini e Gabriela Romano e a Assistente Social 

da base Michely Mezadri; Inscrição: Conselheiras Josymara (Presidente), Ivana e Sabrina Lúcia, 

Inadimplência: Conselheiras Pollyana Prado e Maiana e funcionárias Flávia e Laiane; 

Patrimônio: Conselheiras Pollyana Prado, Ivana e Carla e os funcionários Flávia e Yuri. 

Comissões temáticas: Seguridade Social: Patrícia (coordenação), Gabriela, Sabrina Moraes e 

Josymara e a Assistente Social da base Isabel Cristina Santos; Ética e Direitos Humanos: 

Sabrina Moraes (coordenação), Patrícia e Silvana; Formação: Silvia (coordenação), Cleidson e a 

Assistente Social da base Giselle Souza Ribeiro; Gestão do Trabalho: Sabrina Lúcia 

(coordenação), Cleidson e acrescentou-se Elielma. Será avaliada, a partir do calendário, a 

possibilidade de inserção de Gabriela. Comunicação: Emilly (coordenação) e Sabrina Moraes. O 

Pleno aprova a Resolução CRESS/ES nº 142/2017, que revoga a Resolução CRESS/ES nº 

116/2015, pois as Comissões neste ato instituídas serão todas formalizadas por portarias 

expedidos pela Presidente. 5) Comissões.. Enviar Calendário anual por e-mail para assessoria. 

Todas as comissões avaliarem as deliberações e pautar as prioritárias. Aprovada a participação de 

bacharéis em Serviço Social em comissões temáticas. a) COFI. Deliberada a construção de 

documento referente a não inserção do Serviço Social em práticas fiscalizatórias como uso do 

bafômetro. Responsabilidade: Carla, Patrícia, Emilly com consulta a Carlos Augusto como 

assistente social de base. b) Seguridade Social * Planejamento: será encaminhado para 

conhecimento dos/das conselheiros/as * Informes: Cleidson fez informe sobre solicitação do 

acompanhamento do CRESS à Ocupação “Chico Prego” feita pelas Brigadas Populares para 

fazer um parecer sobre a situação socioeconômica das famílias para subsidiar ação judicial. 

Ponderou-se que tal atribuição é do poder público executivo. Sugestão de reunião com as 

assistentes sociais do município de Vitória sobre a pauta da moradia. Patrícia encaminhou que 

está pautado nas deliberações da comissão de Seguridade Social no ponto 10, fortalecer as lutas 

pelo direito à cidade. Frente de lutas Capixabas: Cleidson estava acompanhando com Tuanne. 

Tuanne resgatou o histórico do Fórum. Cleidson sugeriu que alguém vá na reunião do dia 09, 

para avaliar a continuidade da composição ou aguarde a próxima, tendo em vista a data do 

NUCRESS e da assembleia. c) Comunicação: * Plano de Trabalho: encaminhado por e-mail. * 

Instagram Institucional: aprovado. * Site Institucional: opiniões sobre o layout a serem 

encaminhadas por e-mail até 06/06. Reunião agendada para dia 07/06 com Ingrid. 6) Processos 

de Desagravo Público: * Processo n.º 002/2014 – A relatoria do referido processo passará à 

responsabilidade das Conselheiras Pollyana Prado e Maiana Coutinho. *Processo n.º 007/2016 – 

A relatoria do referido processo passará à responsabilidade das Conselheiras Pollyana Pazolini e 



 
Sabrina Lúcia. 7) Retificação de ata (Conselho Pleno de 06/05/17): Este Conselho Pleno 

registra que a substituição da integrante da Comissão de Instrução (informação sigilosa), refere-

se tanto ao processo ético nº 014/2013 quanto ao processo ético n.º 017/2014, devendo, sua 

substituta, a Assistente Social (informação sigilosa), compor a Comissão de Instrução dos dois 

processos.  8) Convite – Composição de Mesa: Seminário: “Serviço Social e a questão Étnica 

e Racial”. Tuanne explicou como foi o contato da comissão organizadora. Emilly sugeriu o nome 

de Sabrina ou Silvana. Silvana ponderou que a fala deve contemplar o acúmulo ou a falta dele no 

conjunto e como se pensam estratégias e ações para o exercício profissional e que precisamos 

aprofundar isso enquanto gestão.  Aprovada a participação das/o Agentes Fiscais no seminário e 

da assessoria política. Pollyana Pazolini sugeriu uma pauta para debate no próximo pleno e 

solicitou auxílio de Tuanne. Ressaltou a iniciativa do curso Ética de Direitos Humanos como 

importante espaço para abordarmos tais questões. Tuanne salientou a nossa função de levar isso 

para o nacional. 9) Convite – Composição de Mesa: Audiência Pública – ALES: “A atual 

situação da população de rua”.  A Comissão de Ética e Direitos Humanos confirmou presença 

na mesa. 10) Apresentação da nova gestão da ABEPSS: Tuanne responderá o email que será 

apresentado no próximo pleno. 11) Processo eletivo – CRIAD: eleição 1º de agosto, período de 

inscrição 6 a 23 de junho; sociedade civil que assumirá a presidência; sugestão de nome para 

representar o CRESS no CRIAD: Joseane Alves do TJ/ES e Larisse Nunes, assistente social da 

ADRA em Vitória – nomes aprovados pelo Pleno. 12) Aprovação do Relatório – GT – 

Classificação de Risco: próximo pleno. 13) Contratação de estagiário – nível médio: próximo 

pleno. 14) Definição de Coffee Break: será encaminhado pela coordenadora administrativa o 

cardápio e os valores para os/as conselheiros/as que opinarão e a decisão será tomada em 

diretoria. 15) Execuções Fiscais (Sentenças Extintivas): A assessora jurídica Mila Vallado 

apresentou o conteúdo da sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 2016.50.01.041775-

0 (repetida em outras trinta e oito execuções fiscais do Conselho). Considerando o entendimento 

do magistrado, que vem sendo mantido em segunda instância (a exemplo da execução fiscal nº 

2016.51.02.069948-1 e da execução nº 2016.51.01.065347-2) deliberou-se por: a) Solicitar ao 

setor financeiro o levantamento dos Executados que efetuaram o pagamento da anuidade de 

2016; b) Recorrer nas execuções fiscais cujos Executados estão adimplentes em relação a esta 

anuidade; c) Deixar transitar as sentenças extintivas das demais execuções (cujos Executados não 

quitaram a anuidade de 2016), para que o Conselho possa propor novas ações ainda este ano para 

cobrança das anuidades de 2013 a 2016; 4) Adotar a mesma deliberação desta Plenária a 

eventuais sentenças futuras no mesmo sentido. 16) ACT: CRESS x SINDICOES – A 

Conselheira Sabrina da Silva informou que se reuniu com o Conselheiro Cleidson Maurício e 

com a Assessora Jurídica Mila Vallado para realizar a análise inicial das propostas apresentadas 

pelo Sindicoes (Sindicato dos servidores em Conselhos e Ordens e Fiscalização Profissional do 

Espírito Santo) para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2020. Informou que o objetivo deste 

ponto de pauta é apresentar as propostas para deliberação desta Plenária, fazendo um 

comparativo com as cláusulas vigentes, de modo que o CRESS/ES possa deliberar sobre as 

contrapropostas que serão oferecidas ao Sindicato da categoria. Informou que apesar do próprio 

Sindicato ter demorado em apresentar a pauta dos trabalhadores, a data-base da categoria é 1º de 



 
março, sendo necessário o empenho do Pleno para dar prosseguimento a esta demanda. Antes de 

iniciar a apresentação das propostas, a Assessora Mila informou inicialmente que todas as 

decisões do Conselho, tal como a que acolhe e/ou rejeita as propostas do Sindicato, devem ser 

proferidas em observância aos princípios legais que regem a administração pública e a gestão 

pública administrativa. Salientou que o vínculo jurídico existente entre o Conselho e seus 

empregados é considerado especial, híbrido, pois apesar de regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho e disposições correlatas, não se afasta das normas de direito público que disciplinam a 

atividade desempenhada pelo Conselho. Disse ainda que o CRESS/ES deve agir de acordo com o 

entendimento do Tribunal de Contas da União, segundo o qual os Conselhos de Fiscalização 

Profissional podem celebrar acordos coletivos de trabalho, devendo, contudo, se abster de 

conceder vantagens não previstas em lei ou que sejam distantes da realidade do mercado, como 

ocorre com muitas propostas apresentadas pelo Sindicato. Em seguida, as propostas dos 

trabalhadores foram apresentadas por meio de slides, sempre acompanhadas da previsão contida 

no acordo 2015-2017, quando existente. As propostas foram debatidas uma a uma, tendo o 

Conselho Pleno deliberado neste primeiro momento por: 1) Reprovação, desde já, das propostas 

apresentadas nas cláusulas sexta, sétima, oitava, décima quarta, décima nona, vigésima segunda, 

vigésima quinta, quadragésima quarta, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com a 

realidade econômico-financeira do CRESS/ES e do próprio mercado; 2) Aprovação das propostas 

contidas nas cláusulas primeira, décima primeira, quadragésima quarta, quadragésima quinta, 

sexagésima a sexagésima oitava e septuagésima, considerando que apesar de omissas em sua 

literalidade na legislação trabalhista, são importantes para a valorização e estímulo do 

trabalhador, são compatíveis com a realidade de mercado e não geram impacto financeiro 

significativo para o Conselho. As demais cláusulas retornarão para análise no próximo Conselho 

Pleno, para que possam ser analisadas junto com estimativas de impacto financeiro no orçamento 

do CRESS/ES a serem realizadas pelo setor financeiro. Houve consenso, ao final, acerca da 

necessidade de se garantir reajuste (pelo índice previsto) e aumento real (a ser deliberado) aos/às 

trabalhadores/as. E Nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Tereza Ramos Pazolini, 

deu por encerrada a 4ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Pleno no ano de 2017, tendo a 2ª 

Secretária, Emilly Tenorio, lavrado a presente ata, que após lida e aprovada vai por todos 

assinada. 

 

 


