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ATA DA 14ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 03 DE 
JUNHO DE 2020. 
 
Aos 03 dias do mês de junho de dois mil e vinte, foi realizada a reunião de diretoria do Conselho 
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 17h30min 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 (2ª Secretária), 
Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira). 
Participaram ainda as/os funcionárias/os Flávia Faria Lima, coordenadora administrativa (em 
substituição), e João Bruno Vieira, coordenador financeiro (em substituição). Dentro da pauta 
estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos, dando início à discussão da pauta. 
 
 

1. Coordenação administrativa: 

a) Cronograma das atividades dos setores do CRESS: Em reunião os coordenadores definiram as 
seguintes datas para as reuniões de coordenação: 10/06, 02/07, 22/07, 6/08, 27/08, 10/09 e 24/09. 
As demais datas, até o final do ano de 2020, deverão ser deliberadas quando do retorno da 
trabalhadora Ingrid, previsto para o final do mês de setembro. Proposta de horário das reuniões: das 
13h às 17h, durante período de pandemia. 

b) Substituição Laiane: Após discussão e análise em reuniões da Comissão de Inadimplência e das 
Coordenações ADM/FIN e Técnica, a coordenadora administrativa, Flávia, informa que o 
trabalhador Ricardo é o funcionário realmente indicado para substituir a Laiane no período de 
licença maternidade. A organização da dinâmica a ser impressa no processo de trabalho do setor de 
cobrança, quando do afastamento da trabalhadora Laiane, entende-se, deverá ser melhor avaliada 
após retorno da trabalhadora Ingrid, quando os cargos serão reordenados. A Diretoria referendou o 
nome do trabalhador para substituição. O coordenador financeiro, João, apresentou proposta sobre 
modificação no setor de cobrança, a fim de aprimorar o desenvolvimento das atividades. Sobre essa 
última proposta, a conselheira Sabrina orientou ser levada e discutida em reunião das coordenações 
e posterior retorno para diretoria. 

c) Retorno sobre alteração de férias (Laiane e Ricardo): a coordenação administrativa informa que 
as férias da trabalhadora Laiane foram adiadas para 03/11/2020 e que coincide com parte das férias 
do trabalhador Ricardo. A coordenadora informa que dialogou com o trabalhador e que foi 
informada por ele que hoje não consegue realizar a alteração de data, visto que tem uma passagem 
aérea marcada para seu período de gozo de férias e que caso mais próximo do período, a pandemia 
permaneça e a empresa aérea o autorize realizar a troca de passagem, não vê problema em reajustar 
as férias para um outro período. Caso não seja possível, as atividades dos setores serão 
reorganizadas entre os outros trabalhadores do Conselho de modo que os dois gozem dos períodos 
previstos. 

d) Reunião com o SINDICOES e nomes dos 02 trabalhadores: conforme repassado por e-mail, a 
coordenadora administrativa Flávia, informou que a reunião está agendada para o dia 04 de junho, 
às 15h via videoconferência, onde participarão da mesa de negociação os trabalhadores João e 
Wagner, além das conselheiras Sabrina e Ivana e a presidente do Sindicoes, Sra. Ivana. Além disso, 
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a conselheira Sabrina reforçou a importância de legitimar e reconhecer o sindicato enquanto espaço 
de representação e também por ser responsável por fazer a mediação entre gestão e 
trabalhadoras/es.  

e) Dúvidas sobre horas extras: 

Foi reafirmado o horário de expediente dos trabalhadores das 12h30min às 18h30min. Encaminhou-
se que a diretoria organizará as próximas reuniões com a participação dos trabalhadores dentro 
desse horário. Foi ressaltada a necessidade do estabelecimento de prazos para solicitação de 
demandas aos trabalhadores, a fim de não os sobrecarregar. Foi pontuada também a necessidade 
das/dos trabalhadoras/es organizarem suas atividades dentro do horário de expediente. Discussão 
será retomada no Conselho Pleno. 

f) Processo administrativo 2110/2020 - Aquisição de máscaras respiratórias descartáveis 

Foi deliberada consulta ao SINDICOES e Ministério do Trabalho sobre indicativo de materiais de 
segurança necessários aos trabalhadores, em virtude da pandemia do novo Corona Vírus (Covid 
19), para posterior prosseguimento do processo de aquisição dos materiais elencados. 

g) Abertura de processo para aquisição de álcool em gel.  

Foi deliberada consulta ao SINDICOES e Ministério do Trabalho sobre indicativo de materiais de 
segurança necessários aos trabalhadores, em virtude da pandemia do novo Corona Vírus (Covid 
19), para posterior prosseguimento do processo de aquisição dos materiais elencados. 

 2. Coordenação Técnica:   

a) Comissão de Inscrição: Homologação de Procedimentos de Registro Profissional: Novos 
Registros: Elizangela Maria Alpoim Rocon, Eliane Regina Fontainha Ribeiro, Ylkaren Lorrayne 
Kaiser Nunes, Monicarla Ramos De Oliveira. Reinscrição: Sarina Da Silva Azevedo De 
Vasconcellos, Roberta Feitosa Hoffmam Coser, Lorrania Rodrigues De Souza Farias. 
Cancelamento: Carla Goncalves De Carvalho. Apostilamento de Mudança De Nome: Roberta 
Feitosa Hoffmam Coser, Lorrania Rodrigues De Souza Farias. Todos os procedimentos ora listados 
foram homologados. 

b) Bloqueio de acesso/senha/entrada de AS no site do CRESS: a coordenadora administrativa, 
Flávia, enviou o questionamento do trabalhador Wagner, sobre o bloqueio de acesso às 
funcionalidades do site para alguns profissionais, para posicionamento da empresa Mindworks. Em 
caso de negativa, será realizada consulta à assessoria jurídica para análise dos contratos de 
prestação de serviço das empresas Mindworks e Pulso (assessoria de comunicação).   

3. Coordenação financeira: 

a) A coordenadora Administrativa Flávia, informou sobre a reprovação da prestação de contas do 3º 
e 4º trimestres de 2019, pela da falta justificativa do 3º membro do Conselho Fiscal (ausência de 
assinatura). Já foi realizado contato com as conselheiras responsáveis pela assinatura pendente para 
regularização da situação. 
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b) O coordenador Financeiro João, informou que enviou o relatório da receita do CRESS referente 
ao período de janeiro a maio de 2020, enviado por e-mail às/aos conselheiras/os que compõem a 
diretoria. De acordo com o coordenador financeiro, a receita arrecadada até 31 de maio do ano 
corrente representa 58,80% da projeção de arrecadação para 2020, que é de R$ 1.608.258,00, 
estando, portanto em consonância com o que foi arrecadado no exercício anterior, sendo, 
respectivamente, 58,31% de R$ 1.585.984,50. Porém, em uma análise mensal, percebe-se que nos 
meses de março, abril e maio, houve uma queda na receita em comparação com o exercício anterior, 
provavelmente ocasionada pelo período de pandemia que trouxe o isolamento social e outras 
consequências. Nos meses citados o percentual de arrecadação foi de, respectivamente, em 2020, de 
10,34%, 7,81% e 8,65%, e, em 2019, de 10,68% 9,28% e 10,72%. Representando, dentro desse 
período de 3 meses, o acúmulo de 26,79% em 2020, e de 30,69% em 2019. Apesar da queda de 
arrecadação nesses últimos 3 meses, a arrecadação de receita se mostra estável devido a excelente 
arrecadação no início do ano corrente, em que se arrecadou em janeiro e fevereiro, respectivamente, 
11,20% e 20,80%, em contrapartida à arrecadação nesses meses de 2019, que foi de 7,68% e 
19,95%. Representando, dentro desse período de 2 meses, o acúmulo de, 32,00% em 2020 e de 
27,63% em 2019. A conselheira Sabrina ressaltou que a abertura de novos processos seletivos, em 
razão da pandemia, tem aumentado o número de novos registros, mas alertou sobre os vínculos 
precarizados que as/os trabalhadoras/es estão submetidas/os. Ponderou ainda sobre a decisão do 
conjunto CFESS/CRESS em estender os prazos para pagamento da anuidade de 2020, sem cobrança 
de juros ou multa, o que poderá impactar a arrecadação prevista para este ano. 

E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Sabrina Moraes, deu por encerrada a reunião da 
Diretoria às 19:38, tendo 1ª Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado a presente ata, que 
após lida e aprovada vai por todos assinada. 
 

 


