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ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DO CONSELHO REGIONAL DE 
SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 
17 DE OUTUBRO DE 2020. 
 
Aos 17 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, foi realizada reunião do Conselho Pleno do 
Conselho Regional de Serviço Social 17ª Região, às 09:00 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), Natalia Silva Nicácio 
(2° Tesoureira), Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª Tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª 
Tesoureira). Ivana Ananias, Carla de Oliveira Maria e Larisse Nunes, do Conselho Fiscal, e as/os 
conselheiras/os suplentes: Elielma Griggio da Silva, Carolina Brito de Oliveira, Hingridy Fassarella 
Caliari, Suellen da Silva Cruz, Meyrieli de Carvalho Silva e Mariani Souza. Também participou a 
assessora em Serviço Social Tuanne Almeida de Souza (no horário de 09:00 às 12:20 e 13:20 às 
15:10). Os conselheiros José Gomes de Souza e Angélica Sabrina Toras de Lucena Figueiredo 
justificaram ausência. 

Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos, dando início à 
discussão da pauta. 

1) Fixação da anuidade: O Conselho Pleno decidiu pela manutenção dos valores do exercício de 
2020, no valor de R$ 500,07 (quinhentos reais e sete centavos). 

2) Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta orçamentária e centro de custo: 
O Conselho Pleno aprova o parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta orçamentária e centro de 
custo para o ano de 2021. 

3) Aprovação da Proposta Orçamentária, Centro de Custos 2021 e Parecer contábil: O 
Conselho Pleno aprova a Proposta Orçamentária, Centro de Custos 2021 e o parecer da assessoria 
contábil sobre a proposta orçamentária. 

4) Apresentação dos pareceres fiscais referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020: As 
Conselheiras Carla, Ivana e Larisse, componentes do Conselho Fiscal, fizeram uma apresentação 
sobre os pareceres fiscais referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, compartilhados 
anteriormente por e-mail às/aos conselheiras/os, em seguida aprovados pelo Conselho Pleno.  

5) Comissão Permanente de Ética 

a) D.E n.º 61/2020 - Parecer da CPE A conselheira Hyngrid apresentou resumo da denúncia de n° 
61/2020 e em seguida fez a leitura do parecer da Comissão Permanente de Ética. O Conselho Pleno 
ratifica o parecer da Comissão Permanente de Ética para prosseguimento do processo. 

6) Comissão de Licitação 

a) Empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação: O Conselho 
Pleno aprova a abertura do processo licitatório para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza e conservação, com base nas informações contidas nos autos do 
processo nº 2117/2020. 

7) Solicitação de Desagravo Público – novo requerimento de 15/10/20. 
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Conforme resolução CFESS nº 443/2003 que institui procedimentos para a realização de desagravo 
público, o Conselho Pleno designou as/os conselheiras/os Carlos Augusto e Suellen Silva, como 
relatoras/es, para apuração dos fatos, de forma a verificar a ocorrência de violação de direitos e 
prerrogativas do assistente social. 

8) Reunião NUCRESS - Proposta de Atividade: A Conselheira Mariani informou sobre a 
realização de reunião com as/os profissionais das regiões Sul, Norte e Serrana, ocorrida no dia 
24/09/20. Dentre os pontos discutidos, foi proposta uma atividade em formato remoto a ser 
realizada em 04/11/20, com o seguinte tema: “Pandemia: o Projeto Ético-político e os desafios da 
atuação profissional”. Na próxima quarta 21/10/20, será realizado novo encontro para definição da 
atividade. A Conselheira Sabrina informou sobre a realização da oficina promovida pelo CRESS: 
"Teletrabalho / trabalho remoto / ensino remoto e os desafios profissionais na Pandemia”, a ser 
realizada nos dias 22 e 29 de outubro, que poderia contemplar a demanda apresentada pelas/os 
assistentes sociais do interior. A assessora em Serviço Social Tuanne fez um apontamento sobre a 
organização das/os assistentes sociais do interior, pois a realização das atividades em formato 
remoto tem possibilitado maior participação nas atividades do conselho, inclusive nas reuniões das 
comissões temáticas, porém, a assessora pontuou a necessidade de não se perder o horizonte de 
construção da organização das/os profissionais via NUCRESS. Para a realização da atividade do dia 
04/11/20, foram propostos os nomes das conselheiras do CFESS Daniela Moller e Maria Rocha, 
como possíveis facilitadoras da atividade a serem convidadas. 

9) Comissão de Ética e DH 

a) Conselho Estadual de Juventude: a conselheira Hingridy fez repasse sobre a composição do 
CRESS no Conselho Estadual de Juventude. Informou ainda que dialogou com as assistentes 
sociais Camila Taquetti eKamila Vieira de Mouraque estão representando o CRESS nesse espaço e 
que as mesmas participarão das reuniões da Comissão de Ética e Seguridade Social para fazer a 
articulação necessária. Informou ainda que foi realizada uma nota sobre a eleição da Mesa Diretora, 
em que além do CRESS, assinaram a nota as seguintes entidades: Kizomba, Sinestesia, Fórum 
LGBT estadual e UNE. A nota traz em questão a falta de transparência e a condução da eleição da 
Mesa Diretora em que não se respeitou princípios democráticos, com pressão para que a eleição 
ocorresse no mesmo dia de posse do conselho. A nota será apresentada à Secretaria Estadual de 
Direitos Humanos. O Conselho Pleno reforça a importância de permanência na composição do 
Conselho Estadual da Juventude e delibera pela assinatura e envio da nota. 

b) Comitê Popular de proteção dos direitos humanos no contexto da Covid-19: A assessora em 
Serviço Social Tuanne fez  repasse sobre a participação do CRESS no Comitê Popular de proteção 
dos direitos humanos no contexto da Covid-19, no qual integramos o eixo de assistência social. Na 
última quinta (15/10//20), Tuanne e Larisse, coordenadora da Comissão de Ética e Direitos 
Humanos, fizeram uma avaliação sobre a participação do CRESS no espaço. A avaliação das 
representantes do CRESS é pela permanência neste espaço entendendo a importância política para a 
categoria e para a entidade. Inicialmente as reuniões aconteciam todas às quartas-feiras e tinham 
importante participação representativa. Com o passar do tempo, a participação foi reduzida e as 
atividades do Comitê perderam intensidade. Diante destas questões, a Comissão de Direitos 
Humanos pensou em duas propostas para promover uma melhor organização das atividades: 1) 
Rearticulação com os movimentos sociais para (re)ocupação do espaço; 2) Propor as extinções dos 
eixos do Comitê, pois esta organização não se demonstra produtiva. Também foi informado que a 
assessora Tuanne ficará à frente para acompanhamento das reuniões do Comitê, em virtude da 
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impossibilidade de participação da conselheira Larisse, que estará em trabalho presencial no 
período das reuniões e acompanhará a reunião assim que conseguir chegar em sua residência. 

10) Comissão de Formação Profissional: 

a) Curso NET: Fundamentos do conservadorismo e tendências contemporâneas no SSO (10 
vagas para o CRESS) 

A Conselheira Suellen informou sobre a realização do curso “Fundamentos do Conservadorismo e 
tendências contemporâneas” promovido pelo Núcleo ET. Das 40 vagas do curso, dez serão 
disponibilizadas para o CRESS. O curso ocorrerá em dois módulos nas seguintes datas: 29 e 30/10 
das 10hs às 12hs com a professora Carmelita Yasbek, e no dia 24/11 das 16h às 18h com a 
professora Yolanda Guerra. O conselho pleno deliberou pela consulta às/aos assistentes sociais do 
conselho sobre interesse em participar do curso oferecido pelo NET. Além disso, as/os seguintes 
conselheiras/os demonstraram interesse em realizar o curso: Suellen, Sabrina, Carlos Augusto, 
Patrícia e Hingridy 

11) Comissão de Seguridade Social 

a) Processo Eleitoral - CEAS: A conselheira Sabrina informou sobre a abertura do edital de 
inscrição para o processo eleitoral do Conselho Estadual de Assistência Social (sociedade civil), 
ocorrida no mês de abril. Foram realizadas diversas prorrogações do edital de inscrição, sendo a 
última chamada com encerramento em 14/10/20, via Diário Oficial. O CRESS enviou requerimento 
de habilitação para entidades e organizações de trabalhadoras/es do SUAS, por e-mail, na condição 
de candidato e eleitor para pleitear a vaga, mas aguarda homologação das inscrições e fase recursal. 
A conselheira Patrícia informou que foi acusado o recebimento da documentação pela secretaria 
executiva do CEAS. O conselho pleno encaminhou a construção de um instrumento de 
monitoramento das eleições dos espaços de controle social ocupados pelo CRESS e outros que 
também podem ser ocupados. 

12) Avaliação da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 

A Conselheira Sabrina fez um repasse sobre a participação do CRESS/ES na Plenária Nacional, 
ocorrida remotamente entre os dias 02 e 04 de outubro de 2020. Além da avaliação realizada no 
Conselho Pleno, a conselheira reforçou que a participação na Plenária foi avaliada também nos 
espaços das comissões. Considerou-se que o formato remoto não representa a melhor via para a 
realização das discussões do conjunto, entretanto, entendeu-se ser a melhor metodologia possível 
dentro da conjuntura atual. Foi considerado que a extensão de algumas discussões prejudicou o 
debate, o que poderia ter sido melhor organizado. Também foi apontado a falta de unidade na 
condução dos eixos, pois houve diferenciação no desenvolvimento das discussões de cada eixo. 
Além do aspecto organizativo, as/os conselheiras/os fizeram uma avaliação política do espaço. A 
assessora em Serviço Social Tuanne reforçou que foi encaminhado pelo CFESS uma prévia do 
compilado da Plenária Nacional, ela ressaltou a necessidade de apropriação do conteúdo dos 
documentos pelas comissões. Encaminhamento: a assessora sugeriu a realização de uma reunião de 
articulação entre as comissões no início de 2021, com o objetivo de destacar pautas comuns. O 
Conselho Pleno ratificou o encaminhamento. 
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13) Trabalho Remoto - instrumentais de acompanhamento;  

A conselheira Sabrina fez alguns apontamentos acerca da avaliação do processo de trabalho no 
CRESS em regime de home office. Inicialmente foi solicitado que as coordenações se reunissem 
quinzenalmente para avaliar o trabalho neste formato, no sentido de melhor organizar o processo de 
trabalho e as respostas às demandas apresentadas pela categoria. Neste momento, a Diretoria busca 
formas de qualificar o processo de trabalho. A conselheira Meyrieli apresentou algumas sugestões, 
será convidada para contribuir nas discussões em uma reunião de Diretoria ainda a ser agendada.   

14) Comitê Antirracista - reunião com Gerente de Atenção à Família da Proteção Social 
Básica - 22/10 às 17:30h 

A conselheira Suellen informou que foi agendada reunião com a Gerência de Atenção à Família da 
Proteção Social Básica, no dia 22/10, às 17:30h. Além dela, foi deliberada a participação das 
conselheiras  Meyrieli e Larisse. Suellen também informou que o município de Domingos Martins 
não demonstrou interesse na atividade proposta pelo Comitê Antirracista. 

15) Disciplina PPGPS: Fundamentos do Trabalho e da Formação em Serviço Social - Debate: 
Desafios Contemporâneos no Serviço Social no tocante ao exercício profissional, formação e 
organização da categoria e sua relação com a classe trabalhadora - dia 15/12. de 14 às 16hs 
(30min de fala + debate) 

A conselheira Sabrina informou sobre o convite realizado pela professora Maria Helena Elpídio, 
para participação na disciplina no programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES. A 
conselheira  Meyrieli e a assessora Tuanne representarão o conselho na atividade. 

 

16) Informes: 

1) ABEPSS Itinerante – vagas: a assessora Tuanne informou sobre a existência de vagas 
remanescentes na Oficina ABEPSS Itinerante, que podem ser destinadas ao CRESS. Aquelas/es que 
tiverem interesse devem entrar em contato com a assessora. 

2) Comissão de Seguridade: A assessora Tuanne informou que a Comissão de Seguridade está 
organizando uma live sobre a temática de benefícios eventuais, com o título provisória de: “O 
trabalho de assistentes sociais na implementação de benefícios sociais”. Será convidada a assistente 
social Mariana Furtado Arantes, da última gestão do CFESS. A conselheira Sabrina propôs 
articulação entre a Comissão de Comunicação e a convidada, de forma a realizar uma entrevista 
antes do evento (destacar três perguntas e respostas sobre benefícios eventuais para serem 
compartilhadas com a categoria). 

3) Oficina "Teletrabalho / trabalho remoto / ensino remoto e os desafios profissionais na 
Pandemia": A conselheira Sabrina e a assessora Tuanne informaram que foram encerradas as 
inscrições para a oficina sobre o teletrabalho, que será realizada nos próximos dias 22 e 29 de 
outubro. 

4) Fórum de trabalhadores: A conselheira Hingridy e o conselheiro Cleidson informaram sobre as 
limitações na participação das reuniões do Fórum de Trabalhadores, nos meses de setembro e 
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outubro devido ao excesso de atividades a presença do CRESS nesse espaço foi comprometida. 
Ressaltaram que as atividades do Fórum tomaram proporções interventivas de ações diretas, com 
maiores intervenções dos sindicatos e partidos políticos. Dada a limitação interventiva do CRESS 
nesse espaço e a dificuldade de continuidade na participação das reuniões, os conselheiros 
trouxeram tais questões para que o Conselho Pleno avalie a continuidade de permanência do 
CRESS no Fórum de Trabalhadores. A orientação apontada foi que o CRESS permaneça nesse 
espaço até o final de 2020 e a partir de 2021, reavalie junto ao Conselho Pleno a presença no Fórum 
de trabalhadores. 

E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Sabrina Moraes, deu por encerrada a reunião, tendo 1ª 
Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado a presente ata, que após lida e aprovada vai por 
todos assinada. 
 

 


