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ATA DA 6ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 8 DE 
ABRIL DE 2020. 
 
Aos 08 dias do mês de abril de dois mil e vinte, foi realizada a 6ª reunião ordinária do Conselho 

Regional de Serviço Social 17ª Região, às 18h00min 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), Sabrina Moraes Nascimento (1ª Tesoureira), Gabriela Romanha (Conselho Fiscal) e 

Silvia Neves Salazar (suplente). Dentro da pauta estabelecida e havendo quorum, os trabalhos 

foram abertos, dando início à discussão da pauta.1 – Informes: a) Situação do funcionamento do 

CRESS: a diretoria deliberou pela continuidade do trabalho no conselho conforme portaria nº 

10/2020. A conselheira Pollyana Pazolini frisou a importância de acompanhar o contrato da empresa 

de transporte que tem feito a locomoção dos trabalhadores. A conselheira Sabrina Lucia entrará em 

contato com o funcionário João acerca da compra do álcool em gel, mediante utilização do 

suprimento de fundos, considerando que a empresa fornecedora não tem este item disponível. b) 

Pasta compartilhada Google Drive: materiais para estudos - e-mail da Assessoria em Serviço Social: 

a assessora em Serviço Social, Tuanne Almeida, informou que criou uma pasta no disco virtual, 

google drive, com documentos diversos relacionados à pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19). O link foi compartilhado por e-mail com todas/os conselheiras/os, coordenações, assessoria 

jurídica e com os agentes fiscais. Além disso, novos documentos poderão ser agregados à essa 

pasta.2 - Acordo Coletivo 2020-2021 - cláusulas financeiras: a diretoria deliberou para a 

tesouraria iniciar o processo de avaliação das cláusulas financeiras propostas pelo SINDICOES que 

enviou o ofício no dia 4 de março do presente ano a ser apresentada no próximo Conselho Pleno, e 

que a análise financeira deve ser ponderada considerando a conjuntura de crise com a pandemia do 

Coronavírus e com a possível implementação do PCCR. Encaminhou-se também uma reunião da 

comissão de gestão do trabalho sobre o PCCR, com a participação da conselheira Patrícia Maria 

Sousa. Deliberou-se ainda que ocorra uma reunião do conselho pleno no dia 25/04/2020, com a 

atual gestão, e no dia 09/05/2020 o conselho pleno de transição, com a participação de 

representantes da próxima gestão. 3 - Contratação/renovação Seguro de Vida dos/as 

trabalhadores/as: a diretoria aprovou a contratação do serviço de seguro de vida dos funcionários 

ativos do conselho, conforme previsto no ACT, após pesquisa de preço da empresa Sompos Seguro 
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S/A(CNPJ: 61.383.493/0001-80) no valor de R$ 1.928,64. 4 - Organização das atividades do 15 

de maio/2020: A conselheira Silvia Salazar apresentou a proposta da comissão organizadora do mês 

de maio em alusão ao dia da/o assistente social, qual seja: no dia 15 de maio compartilhar a 

atividade do CFESS que será uma mesa redonda a tarde transmitida ao vivo, que fará um diálogo 

com as atribuições profissionais nas áreas da saúde e assistência social. Informou ainda que foi 

dialogado a respeito da possibilidade de realização de “lives”. A conselheira Emilly sugeriu que 

sejam feitos vídeos, mini cursos por alguma plataforma. A conselheira Patrícia informou que no dia 

14/04/2020 está agendada uma reunião da comissão organizadora. A conselheira Pollyana ponderou 

sobre as condições objetivas para a realização das atividades e reforçou a questão dos vídeos e 

sugeriu priorizar os seguintes temas: benefícios eventuais, população em situação de rua e saúde 

mental das/os trabalhadores. A conselheira Sabrina Moraes sugeriu verificar a possibilidade de se 

fazer uma “live” a partir do Youtube. E sugeriu uma entrevista sendo feita pela conselheira Silvia ao 

professor Nei. 5 - Transição da Gestão do Cress; a) Posse da Gestão "É preciso estar atenta e 

forte" 2020-2023: Considerando que as medidas de isolamento ainda estarão vigentes no período 

de posse da nova gestão, não haverá o encontro capixaba de assistentes sociais, portanto, se fará 

uma transição por meio de um vídeo com os atuais e os novos conselheiros, sendo a conselheira 

Emilly responsável. b) Relatório de transição Gestão "Tempos de Resistir" – 2017-2020: a 

conselheira Sabrina Lúcia enviará um e-mail às coordenações das comissões regimentais e 

temáticas e às coordenações técnica, financeira e administrativa, assessoria em serviço social sobre 

as orientações do documento de transição a ser construído. 6 - Avaliação das atividades da 

semana (publicações, lives, entre outros): a) Portaria 639 - Ministério da Saúde - Ofício 

CFESS 059/2020: Após participação de uma reunião com o Ministério da Saúde e demais 

conselhos profissionais da saúde, além da manifestação jurídica da assessoria, o CFESS se 

posicionou a favor da participação da categoria no referido cadastramento e publicou uma matéria 

com informações a respeito. As orientações do CFESS foram republicadas nos canais de 

comunicação do conselho.b) Boletim COFI – Foi publicado no dia 03/04/2020 nos canais de 

comunicação o primeiro Boletim-COFI: Plantão Coronavírus com a divulgação das ações dessa 

comissão no que se refere à defesa das condições éticas e técnicas nesse momento de pandemia. c) 

Agenda da comunicação: estão agendadas as seguintes atividades: 08/04/2020 “live” sobre “A 

importância do SUS em tempos de pandemia”, a entrevista com assistentes sociais do hospital 

estadual Dório Silva e o segundo Boletim da Cofi sobre a portaria nº 639 do Ministério da Saúde. 7 
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– Comissão de Inscrição Profissional: Homologação de procedimentos do setor de registro: 

Novos Registros: Alexandra Mello Da Silva, Miria Joelia Tonoli Purcino, Samyra De Souza Cruz. 

Reinscrição: Mariza Maria Zucolotto Miossi Ribeiro. Cancelamento: Luana Ribeiro Da Trindade, 

Roberta Gaudio Pereira Barbosa, Sandra De Oliveira Santos, Thayane Cardoso Dos Santos.  

Transferência De Chegada: Márcia Alves Riff. Todos os procedimentos ora listados foram 

homologados.8 – COFI/IASES: a diretoria encaminhou a demanda para a COFI. 9 – Oficio 

CFESS nº 429/2020: a diretoria tomou ciência do conteúdo do ofício. 10 - Férias da estagiária 

Bárbara: devido a pandemia ficou acordado que a estagiária de Ensino Médio, Bárbara da Silva 

Oliveira, gozará de 15 dias de férias, no período de 30 de março a 13 de abril do presente ano.E 

nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrada a 6ª Diretoria no 

ano de 2020, tendo 1ª Secretaria, Patrícia Maria Sousa, lavrado a presente ata, que após lida e 

aprovada vai por todos assinada. 


