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ATA DA 5ª REUNIÃO DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 09 DE 
MAIO DE 2020. 

Aos 09 dias do mês de maio de dois mil e vinte, foi realizada a 5ª reunião ordinária do Conselho 
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 09h00min, por videoconferência, bem como o conselho 
pleno de transição com a gestão eleita para o triênio 2020-2023, 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) e os futuros/as conselheiros/as da gestão “É 

preciso estar atenta e forte”: Carlos Augusto da Silva Costa, Natalia Silva Nicacio, Monique 
Simões Cordeiro, Larisse Nunes, Carolina Brito de Oliveira, Hingridy Fassarela Caliari, 
Suellen Silva da Cruz, José Gomes de Souza, Meyrieli de Carvalho Silva, Mariani Souza 
Silva, Angelica Sabina Toras de Lucena Figueiredo, com a justificativa de ausência de 
Silvany dos Santos Caldeira Zanetti Liberato.  Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os 
trabalhos foram abertos, dando início à discussão da pauta. 

1- Repasse de Transição entre as gestões: A comissão de comunicação apresentou o vídeo 
de transição editado para ambas as gestões, a fim de dar boas-vindas ao grupo eleito. A 
conselheira Pollyana Pazolini realizou uma breve análise da conjuntura, destacando: o 
contexto de aumento da concentração de riqueza, intensificação da exploração do trabalho, 
desregulamentação das relações trabalhistas e destruição e desfinanciamento das políticas 
sociais; a conjuntura marcada pelo governo Bolsonaro e pela crise sanitária – COVID-19; o 
momento é de descrédito com as instituições, tensionamentos com a direção do Projeto Ético-
Político do Serviço Social e, posteriormente, iniciou a apresentação das questões 
administrativas-financeiras do CRESS, conforme descritas de forma mais detalhada no 
relatório de transição e que foi encaminhado para as/os futuras/os conselheiras/os, dentre elas, 
a construção coletiva do orçamento, as licitações e o jurídico do CRESS. A conselheira 
Sabrina Lúcia apresentou a comissão de Gestão do Trabalho, dentro desse eixo 
administrativo-financeiro, e avaliou como a comissão potencializou e qualificou o trabalho 
interno do CRESS e a importância do envolvimento dos/as trabalhadores/as para o 
funcionamento do conselho. Enfatizou a necessidade do planejamento das ações e como 
primeira demanda para a próxima gestão dar continuidade ao Acordo coletivo de trabalho 
2020-2021 - Cláusulas financeiras e o Plano de Trabalho para continuidade da elaboração do 
PCCR. Como desafios a conjuntura de precarização/flexibilização do trabalho e 
desregulamentação da profissão; manter transparência nas mesas de negociação do acordo 
coletivo; garantir a regularidade das reuniões e a representação dos/as trabalhadores/as; 
Garantir a reunião mensal dos/as trabalhadores/as com horário protegido; Planejar e 
acompanhar junto às coordenações o trabalho remoto em virtude da Pandemia; a 
Implementação do PCCR e a Reforma da sede. A conselheira Silvia destacou a 
processualidade das questões dentro do CRESS, sobre o planejamento das comissões a partir 



 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO/ES 

 Rua Pedro Palácios, n° 60, Edifício João XXIII, 11°andar, Salas 1103 - 1106, Cidade Alta - Centro, Vitória/ES, 
 CEP: 29015-160 - Telefone: 3222-0444 - E-mail: cress@cress-es.org.br 

 
das deliberações do Encontro Nacional e o trabalho coletivo junto aos/às trabalhadores/as do 
conselho. A conselheira Sabrina Moraes ressaltou a magnitude do conjunto CFESS-CRESS e 
que a continuidade é possível pela construção realizada no triênio, também destacou nossa 
condução política, a transparência entre a gestão e os/as trabalhadores/as e que para a 
próxima gestão os principais pilares seriam a COFI e a Gestão do Trabalho. Frisou ainda a 
relevância da comissão de comunicação e da necessidade de nos retroalimentarmos como 
base. A conselheira Sabrina Lucia destacou sobre as normativas construídas do conjunto 
acerca das questões referentes ao eixo administrativo-financeiro que norteiam a gestão do 
conselho e da importância das/os novas/os conselheiras/os acompanharem a dinâmica interna 
do conselho. Posteriormente, a conselheira Pollyana Pazolini apresentou as comissões 
temáticas e regimentais, e na Comissão de Ética e Direitos Humanos destacou os seguintes 
pontos: participação de no mínimo duas/dois coordenadoras/es em todas as comissões; 
articulação com a Comissão Ampliada de Ética; articulação com os demais regionais e 
aprofundar o debate sobre uma práxis profissional antirracista. Na comissão de Seguridade 
Social foram destacados os seguintes pontos: fortalecer a mobilização da base profissional; 
articulação com os movimentos sociais; participação em Conselhos de Direitos e articulação 
com os NUCRESS. Os pontos ressaltados na comissão de Formação e trabalho profissional 
foram: o documento de planejamento elaborado por esta comissão; o “Projeto Seguir em 
Frente Sem Temer a Travessia: estudantes e CRESS em diálogo” e participação na Comissão 
Ampliada de Ética. Na Comissão de Comunicação foram elencados os seguintes pontos: 
dinâmica de trabalho intensa; as ações da comunicação muitas vezes são demandadas a partir 
de projetos e ações das demais comissões do CRESS; realização de uma formação para os 
integrantes da comissão; utilização das redes sociais, como o Youtube e aperfeiçoamento das 
lives. Dos NUCRESS foram destacados: as diretrizes nacionais acerca das ações políticas do 
CRESS; fortalecer a articulação com as coordenações, e realização de dois encontros anuais 
com as coordenações Sul e Norte. Em seguida, apresentou as comissões regimentais. A 
conselheira Pollyana Pazolini falou sobre a comissão Permanente de Ética com destaque para 
os seguintes pontos: Reforçar a importância da leitura das normativas e parâmetros do 
conjunto CFESS/CRESS por todas e todos conselheiras e conselheiros; Prazos suspensos 
devido a Pandemia; 01 processo pendente de julgamento; 02 Denúncia Ética para avaliação e 
procedimentos; necessidade de fortalecer a Comissão Ampliada de Ética – retomar as 
deliberações da última reunião junto com a COFI; realizar uma Oficina para as/os novas/os 
Conselheiras/os sobre Ética e Instrumentos Processuais; criar um banco de dados de 
assistentes sociais para compor Comissão de Instrução a partir das/os inscritas/os no Curso de 
Ética em movimento e orientar em Conselho Pleno sobre a preparação de conselheiros/as 
para os julgamentos de processos éticos. Em seguida, a conselheira Sabrina Lúcia fez 
exposição sobre a COFI destacando a Política Nacional de Fiscalização em que consta as 
diretrizes do trabalho desta comissão, a composição e as atribuições da comissão e das/os 
agentes fiscais. Apresentou o processo de trabalho da comissão a partir dos seguintes pontos: 
planejamento anual com base nas deliberações do Conjunto Cfess-Cress definidas no triênio; 
reuniões quinzenais; acolhimento, escuta presencial ou por outros meios (e-mail, telefone) da 
categoria; elaboração de pauta e registro obrigatório de todos os encaminhamentos; produção 
de documentos como termo de orientações, ofícios, entre outros; participação em outras 
comissões temáticas para qualificar o debate sobre o exercício profissional; realização de 
visitas de orientação e fiscalização com a utilização de instrumentais de trabalho 
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normatizados nacionalmente e dar devolutiva as/os profissionais que demandam intervenção 
da Cofi. Em seguida, apresentou os temas recorrentes demandados à comissão, quais sejam: 
fiscalização de concursos e processos seletivos; condições éticas e técnicas; fiscalização de 
campos de estágio; análise de pedidos de anotação de responsabilidade técnica e orientações 
sobre demandas trabalhistas. Expôs também as estratégias construídas pela comissão nesse 
triênio que foi o projeto “Trilhar Caminhos de Resistência”, o novo projeto “Chama Cofi” 
que foi desenhado nessa gestão, mas será executado na próxima; produção de documentos; 
inscrição de trabalho em eventos de Serviço Social e capacitação e horário protegido para 
estudo. Por fim, a conselheira apresentou os desafios enfrentados por essa comissão: 
intervenções junto ao sistema prisional e socioeducativo (formações, encontros, visitas); 
diretrizes nacionais para atuação da Cofi em situações de calamidades, pandemias; 
planejamento e organização do trabalho remoto; incidir junto a categoria através dos meios 
de comunicação para orientações sobre o exercício profissional; fortalecimento da ampliada 
de ética; articulação com as comissões temáticas e saúde ocupacional das/os trabalhadores da 
COFI. A conselheira Emilly destacou a importância de articulação com a universidade e da 
dimensão da publicidade da fiscalização, trabalhando os dados obtidos na realidade. A 
conselheira Sabrina Lúcia ressaltou a importância de todos/as conselheiros/as se organizarem 
para estarem sempre presentes no conselho pleno, espaço deliberativo da gestão. 
 

2- Desagravo Público – Processo n.º 014/2020:  Conforme os procedimentos para a 
realização do desagravo público, Resolução CFESS nº 443/2010, o conselho pleno instituiu 
como relator/a do processo em questão, cujo relato e provas foram enviados ao conselho por 
e-mail, as/os conselheiras/os Sabrina Moraes e Cleidson Nazário foram designados relatores 
do referido processo e, dessa forma, irão apurar os fatos e avaliar a ocorrência de violação aos 
direitos e prerrogativas da profissão de assistente social.   

3- Homenagem do Dia do/a Assistente Social Vereador Roberto Martins/REDE: o 
vereador do município de Vitória enviou um ofício ao conselho agradecendo o trabalho 
desenvolvido pelas/os assistentes sociais no município de Vitória e no estado do Espírito 
Santo, especialmente no contexto da crise sanitária em razão da pandemia do COVID-19. 
Informa a proposta de homenagem à categoria em sessão por teletrabalho no dia 15 de maio e 
solicita o envio de um vídeo que expresse “o que significa ser Assistente Social no Brasil no 
momento em que vivemos: a importância do profissional, onde atua, os projetos sociais nos 
quais estão presentes e outros pontos que escolham evidenciar na jornada desses 
profissionais” até o dia 12 de maio. Além de dados referentes ao quantitativo de profissionais 
que atuam no país, no estado do Espírito Santo e do município de Vitória/ES e dados como 
gênero, raça e demais dados sobre a formação do perfil da/o assistente social. O conselho 
pleno deliberou pelo envio do vídeo que foi produzido para a transição das gestões, porém 
destacar que o vídeo só poderá ser veiculado no dia 15 de maio. A conselheira Sabrina 
Moraes sugeriu consultar as/os conselheiras/os da atual e futura gestão que queiram produzir 
um vídeo. Foi sugerido que a conselheira Polyana Prado gravasse um vídeo por ser servidora 
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do município de Vitória atuando numa Unidade de Pronto Atendimento estando na linha de 
frente durante a pandemia. A conselheira Emilly sugeriu também que seja enviado o texto 
que a comissão de organização do maio irá construir em homenagem ao dia da/o assistente 
social. 

4 - Conselho Fiscal: Aprovação dos pareceres (janeiro e fevereiro de 2020). A conselheira 
Carla leu os pareceres do Conselho Fiscal dos meses de janeiro e fevereiro e expôs que não 
há ressalvas nas contas. O conselho pleno aprovou os pareceres. 

 

E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrado o 5º 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. 


