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ATA DA 4ª REUNIÃO DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 25 DE 
ABRIL DE 2020. 
 
Aos 25 dias do mês de abril de dois mil e vinte, foi realizada a 4ª reunião ordinária do Conselho 
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 09h00min, por videoconferência, com a participação das/os 
seguintes conselheiras/os: Pollyana Tereza Ramos Pazolini (Presidenta), Sabrina Lucia Pinto da Silva 
(Vice Presidenta), Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª Secretária), Emilly Marques Tenório (2ª 
Secretária), Ivana Ananias (1ª tesoureira),  Sabrina Moraes (2ª tesoureira), Carla Oliveira (Conselho 
Fiscal), Gabriela Romanha (Conselho Fiscal), Cleidson Nazário (suplente), Elielma Griggio 
(suplente), Rander Prates (suplente) e Silvia Neves Salazar (suplente). O assessor jurídico André 
Louzada participou dos dois primeiros pontos (de 09:00h às 10:45h) e a coordenação técnica, Gustavo 
Henrique, participou a partir do ponto 3. Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos 
foram abertos, dando início à discussão da pauta. 
 
1. Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) – A conselheira Pollyana Pazolini e a tesoureira Ivana 
Ananias conduziram a apresentação do ponto. A conselheira Ivana apresentou planilhas com cálculos 
referentes aos salários e benefícios para subsidiar a negociação do ACT (cláusulas financeiras). Os 
cálculos realizados foram com base nos índices IPCA - apresentado no acordo coletivo e INPC 
- índice de reajuste das anuidades. A conselheira Sabrina Moraes apresentou as reivindicações dos/as 
trabalhadores/as do CRESS. O assessor jurídico André apresentou análises sobre o ACT, 
principalmente no que se refere às demais cláusulas e as prudências necessárias à gestão. A 
conselheira Sabrina Lúcia sugeriu que se requisitasse um parecer da assessoria contábil. A conselheira 
Carla fez ponderações acerca da arrecadação do CRESS, que está inferior a do mesmo período do 
ano passado. Foi deliberada consulta à assessoria contábil considerando a instabilidade da conjuntura 
socioeconômica, mesmo com as limitações de projeções no momento. Retomaremos à tomada 
decisão na reunião da Diretoria Ampliada da próxima quarta-feira. A assessoria jurídica André sugeriu 
que pudéssemos apresentar nossa contraproposta por escrito, que agiliza o processo e possibilita 
concluir o processo em nossa gestão, ou realizar uma reunião por videoconferência com o sindicato, 
que é o canal oficial de negociação. Foi deliberado que, caso não consigamos concluir a negociação, 
que tal ponto conste no pleno de transição com a nova gestão. 
 
2. Informe PCCR – A conselheira Sabrina Lúcia fez o repasse da reunião com Inara com a 
participação dos/as conselheiros/as Patrícia Maria, Sabrina Moraes e Cleidson Maurício sobre o 
PCCR. Ficou indicada a impossibilidade da implementação do plano proposto pela comissão, haja 
vista o parecer contábil desfavorável e a necessidade de acompanhar o andamento financeiro do 
CRESS, considerando a atual crise sanitária/econômica. Em razão disso, foi elaborado um plano de 
trabalho para dar continuidade a construção do PCCR a fim de se construir estratégias de viabilização 
de sua implementação a partir das seguintes demandas: revisão das atribuições/competências dos 
novos cargos, revisão da tabela de progressão, estudo para definição de parâmetros de avaliação de 
desempenho e acompanhamento/parecer da assessoria jurídica e do sindicato. Considerando o 
período de transição, faz-se necessária a criação de uma nova comissão para acompanhamento do 
PCCR e manter esse ponto de pauta nas reuniões do conselho pleno e diretoria. Foi destacada a 
necessidade de maior envolvimento da assessoria contábil no acompanhamento a essa demanda. Será 
agendada reunião da comissão de gestão do trabalho para repassar os indicativos de andamento do 
PCCR. A conselheira Patrícia se disponibilizou a prosseguir acompanhando a comissão do PCCR na 
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próxima gestão, considerando o acúmulo que obteve na pauta em nossa gestão. O conselho pleno 
ratificou a deliberação pela suspensão do processo licitatório da assessoria jurídica e que a mesma 
permaneça acompanhando o debate do PCCR. Também foi deliberado que a conselheira Sabrina 
Lúcia anexe a proposta do plano de trabalho no relatório de transição.  
 
3. Relatório de transição - O conselheiro Rander Prates encaminhou à gestão a sistematização 
do relatório de transição, conciso e informativo, para a próxima gestão. A conselheira Pollyana 
Pazolini realizará a última revisão e encaminhará à gestão na segunda-feira, para posterior repasse à 
próxima gestão, anteriormente ao pleno de transição.  
 
4. Planejamento Pleno de transição 09 de maio. A conselheira Pollyana Pazolini sugeriu a 
apresentação objetiva de cada comissão, seguindo a lógica do relatório de transição online. A 
conselheira Sabrina Moraes sugeriu que trouxéssemos também a dinâmicas das reuniões (Conselho 
Pleno, Diretoria, Encontro Descentralizado/Nacional) que já consta na introdução do relatório. A 
conselheira Emilly sugeriu que as coordenações se dividam para apresentar as comissões. Também 
foi sugerida a apresentação organizada em power point e transmitida pela tela do aplicativo. 
 
5. Comissão Organizadora do maio (gravação do vídeo). As conselheiras Sílvia e Patrícia 
fizeram o repasse da comissão organizadora e a síntese da programação do mês. Foi confirmada a 
live no dia 14/05, com a conselheira Sabrina Lúcia e o prof. Maurílio Mattos. A conselheira Emilly 
entrou em contato com a profª Rachel Gouvêa para convidar para entrevista referente à privação de 
liberdade, confinamento, isolamento social, luta antimanicomial. As perguntas precisam ser 
construídas para encaminharmos à profissional. Rachel também gravará um vídeo curto para 
chamarmos para leitura da entrevista. A próxima reunião de organização será 29/05. A programação 
proposta pela comissão ficou definida da seguinte forma: na primeira semana (4 à 9): divulgação da 
programação; segunda semana (11 à 15): compartilhar a programação do CFESS, live com Maurílio 
Matos; terceira semana (18 à 22) um vídeo com a professora Jeanne Ferraz e com a assistente social 
Meyrieli; quarta semana (25 a 29) um vídeo com Mindu e uma live com as conselheiras Sabrina 
Moraes e Emilly. Além disso, paralelamente serão socializados nos canais de comunicação sugestões 
de artigos, vídeos, entre outros que devem ser sugeridos pelas/os conselheiras/os até o dia 28/04/2020 
por e-mail. A conselheira Emilly apresentou dois textos para o vídeo de transição, um contendo 50 
linhas com duração de 2’ e outro com 25 linhas com duração de 1’20” que foi construído em parceira 
com o assistente social Carlos Augusto, que comporá a próxima gestão. A proposta é um texto híbrido 
com a poesia Tempos de Resistir de Mauro Iasi e a música Divino Maravilhoso da Gal Costa. O 
conselho pleno decidiu pela primeira proposta com 50 frases, apesar de algumas ponderações sobre 
a importância de vídeos enxutos. A conselheira Sabrina Moraes realizará a divisão das falas e 
encaminhará para ambas gestões com instruções da gravação. Além disso, a conselheira Emilly 
abordou sobre a dificuldade de obtermos suporte tecnológico da atual assessoria de comunicação, 
considerando o objeto das atividades desenvolvidas pela mesma. Apresentou uma proposta de 
contratar um serviço para profissionalizar e assessorar a gravação ou que alguns/as conselheiros/as e 
a assessoria gravem a live para disponibilizar em nossos canais, que seria possível a partir da 
instalação de extensão de programa. Após avaliação das propostas apresentadas, o conselho pleno 
deliberou para iniciar a pesquisa sobre profissionalização, processo que deverá ter continuidade na 
próxima gestão. Contudo, foi ponderado, em virtude dos obstáculos de tempo, sobrecarga de 
demandas, possível inviabilidade orçamentária de se contratar uma empresa para assessorar a 
gravação da live e pelo orçamento dar-se-á pelo centro de custos. Foi sugerida pela conselheira Carla 
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a consulta sobre a possibilidade de remanejamento do centro de custos nesse cenário de pandemia, 
tendo em vista que seria para a mesma atividade, antes de iniciar a cotação de preços. Foi deliberada 
a consulta à assessoria contábil, acerca dessa última questão. As conselheiras Gabriela Romanha,  
Patrícia Maria e Emilly tentarão instalar a extensão para capturar as lives, porém ficará no encargo 
da assessoria de comunicação. 
 
6. Relatório TCU. A conselheira Sabrina Lúcia expôs a construção do relatório junto às 
coordenações. O coordenador técnico Gustavo sinalizou que, possivelmente, as coordenações 
precisarão se encontrar para realizar o preenchimento da plataforma, que sempre há inovações. 
Pensaram em agendar o primeiro lançamento no dia 04/05, com as coordenações técnica, financeira, 
administrativa e assessoria em Serviço Social. Foi sugerida que se reúnam na maior sala, com 
projeção da tela, mantendo o distanciamento recomendado pela OMS. 
  
7. Informes: 
a) Utilização do e-mail institucional. Até o dia 15 de junho os/as conselheiros/as da atual gestão 
conseguirão acessar o e-mail, sendo necessário organizar o que necessita ser salvo, pois o e-mail 
posteriormente é apagado. 
 
E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrada o 4º conselho pleno  
no ano de 2020, tendo 2ª Secretária, Emilly Marques Tenório, lavrado a presente ata, que após lida e 
aprovada vai por todos assinada. 


