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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA 
POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Aos 02 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, foi realizada reunião do Conselho Pleno 
do Conselho Regional de Serviço Social 17ª Região, às 19:00 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), Patrícia Maria 
Sousa de Jesus (1ª Tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira). Carla de Oliveira, 
Ivana Ananias 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, 
José Gomes de Souza, Meyrieli de Carvalho Silva e Mariani Souza. Os/as conselheiros/as 
Natalia Silva Nicácio, Silvany dos Santos Caldeira Zanetti Liberato 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 única. 
 
1) Desligamento da Assessora em Serviço Social/Nova contratação. O conselho pleno 
deliberou pelo desligamento da assessora em serviço social, Tuanne Almeida e a contratação 
de um/a trabalhador/a para tal função. A conselheira Sabrina Moraes informou que foi 
realizado diálogo prévio em Diretoria com o Coordenador Técnico Gustavo Henrique. O 
trabalhador fez um histórico sobre a ocupação do cargo, que anteriormente era denominado 
como assessoria técnica; suas impressões sobre a importância da assessoria para o 
desenvolvimento das atividades do conselho; bem como a distinção entre as atribuições da 
coordenação técnica e assessoria.  Em seguida foram pontuadas as expectativas em relação a 
ocupação do cargo e também sobre o processo de inserção da/o nova/o profissional. Foram 
traçados alguns pontos fundamentais a serem observados na contratação: histórico de 
contribuição da/o profissional nos espaços do conjunto CFESS/CRESS; domínio do aparato 
técnico normativo da profissão; e inserção acadêmica de nível de pós graduação relacionado 
ao exercício do Serviço Social. A partir destes pontos as/os conselheiras presentes iniciaram 
discussões relacionadas a contratação, na qual foi apresentado o nome da assistente social 
Camila Lopes Taquetti, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), mestre em Política Social pela UFES, doutoranda pelo mesmo programa de pós 
graduação, representante do CRESS-ES no Conselho Estadual Juventude, com experiência de 
docência em Serviço Social. As conselheiras Carla e Patrícia informaram que a contratação 
deve atender aos elementos anteriormente citados, de forma a dar continuidade ao trabalho da 
Assessoria em Serviços Social de forma qualitativa, neste sentido ratificaram o nome da 
profissional. As conselheiras Hingridy e Meyrieli também fizeram pontuações a respeito da 
escolha apresentada, por entenderem que a profissional dispõe dos atributos técnicos, 
experiência e conhecimento da dinâmica do Conselho, fatores indispensáveis para execução 
imediata do cargo. A conselheira Larisse realizou algumas pontuações a respeito do processo 
de transição e escolha da/o nova/o profissional, no sentido de melhor atender as necessidades 
do Conselho e problematizou o papel da gestão nas decisões e encaminhamentos relativos 
às/aos trabalhadoras/es, questões também apresentadas pela conselheira Suellen, que citou 
outras opções de contratação para o cargo. Ao final das problematizações o nome da 
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profissional Camila Lopes Taquetti foi ratificado pelo Conselho Pleno. O conselheiro Cleidson 
e a conselheira Patrícia ficarão responsáveis por acompanhar os procedimentos administrativos 
necessários junto a coordenação administrativa e agendarão reunião com a assessora Tuanne 
no dia 04/12/20, com os seguintes pontos de pauta: a) repasse sobre o desligamento; b) 
avaliação do cargo. Processo de transição: o Conselho Pleno deliberou pela realização de 
processo de transição entre as/os profissionais da assessoria em Serviço Social, a fim de não 
haver descontinuidade nos serviços prestados. Privilegiar-se-á a concomitância do exercício 
das/os profissionais nos meses de dezembro e janeiro, conforme disponibilidades das 
profissionais. 
 
E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Sabrina Moraes, deu por encerrada a reunião do 
Conselho Pleno, tendo 1ª Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado a presente ata, 
que após lida e aprovada vai por todos assinada. 
 

 
 
 


