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ATA DA 7ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 15 DE 
ABRIL DE 2020. 
 
Aos 15 dias do mês de abril de dois mil e vinte, foi realizada a 7ª 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), Ivana Ananias (1ª tesoureira), Sabrina Moraes (2ª tesoureira) e Carla Oliveira 
(Conselho Fiscal). Dentro da pauta estabelecida e havendo quorum, os trabalhos foram abertos, 
dando início à discussão da pauta. 
 
1. Funcionamento do CRESS. A conselheira Pollyana Pazolini apresentou a proposta de 

fechamento total do CRESS considerando que já experenciamos a transição para o trabalho 
remoto e que, atualmente, todos/as trabalhadores/as conseguem acessar os sistemas de casa, 
tendo em vista o aumento de casos da COVID-19 e que o deslocamento dos/as trabalhadores/as 
estava sendo feito por transporte que também atende outras pessoas. Segundo informação do 
coordenador técnico, Gustavo, o atendimento telefônico tem sido somente para confirmar o 
envio dos e-mails. Foi sugerida que os e-mails emitam uma mensagem automática (registro e 
cobrança) de confirmação do recebimento. Foi debatido sobre o uso do celular, se faríamos a 
transição escalonada, revezando entre coordenações e/ou assessorias. O encaminhamento da 
diretoria foi pelo trabalho exclusivamente home office (remoto) com atendimentos por e-mail e 
o atendimento pelo celular será mantido de 12:30 às 18:30h às terças e quintas com 
revezamento semanal entre a coordenação financeira, administrativa, técnica e a assessoria em 
Serviço Social, com troca as sextas-feiras. Também foi deliberado envio de relatório dos 
trabalhadores/as toda sexta-feira às suas respectivas coordenações para acompanhar as 
atividades do CRESS e se haverá necessidade de algum remanejamento, avaliando 
semanalmente. E, com o objetivo de garantir uma mínima segurança aos trabalhadores e 
conselheiros que eventualmente tenham de ir à sede do CRESS neste período de trabalho 
remoto e, ainda, futuramente, com o retorno do trabalho presencial, tendo em vista que o vírus 
ainda poderá estar sendo transmitido mesmo que em menor grau que atualmente, mostra-se 
prudente a abertura de processo administrativo para a aquisição de máscaras descartáveis. 

 
2. Organização 15 de maio. A conselheira Patrícia Souza, expôs os pontos referentes ao Dia da/o 

assistente social, no dia 12 de abril de 2020, no qual participaram da reunião as conselheiras 
Patrícia, Silvia e as assessorias Tuanne e Maurílio. O tema do 15 de Maio é “A valorização do 
Serviço Social no contexto de ataques às liberdades democráticas e aos direitos, com ênfase na 
dimensão pedagógica do trabalho profissional na organização popular e na luta antirracista”. A 
proposta de Programação do CRESS 17ª Região foi: a) 15/05 – Manter a programação conjunta 
com o CFESS na parte da tarde (Live) com o tema central e organização de 3 atividades (uma 
por semana) durante o mês de maio:– produção de 2 vídeos curtos de 5 minutos e 1 Live. Temas 
propostos e indicativos de nomes: – Saúde do/a trabalhador/a – Foi sugerido o nome de 
Maurílio Mattos com coordenação de Sabrina Lúcia (live) e Carlos Augusto (vídeo curto). A 
conselheira Sabrina Lúcia entrará em contato com Maurílio Mattos. Ementa: A valorização do 
trabalho profissional na área da saúde do trabalhador: desafios em tempos de pandemia - 
Benefícios eventuais – (vídeo curto). Foi sugerido o nome de Meyrielle Carvalho com a Jeane 
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Ferraz. Ementa: Em tempos de pandemia os desafios do trabalho profissional do Serviço Social 
no âmbito dos benefícios emergenciais enquanto direito social inscrito na Política de Assistência 
Social - População em situação de rua – a definir (vídeo curto). Foi sugerido o nome de Mindu, 
sendo entrevistado por Patrícia. Outros nomes sugeridos foi Neyrielle e a possibilidade de 
Luizane (psicóloga). Ementa: A valorização do trabalho profissional do Serviço Social junto a 
população em situação de rua: a luta por direitos de um segmento da população cada vez mais 
alijado. Foi sugerido ainda que pensássemos uma live sobre o próprio tema do maio com a 
conselheira Sabrina Moraes e Emilly Marques. b) Posse simbólica – Vídeo organizado por 
Emilly e Carlos Augusto - Maurílio orientou que o tamanho do vídeo vai orientar a forma de 
inclusão nas mídias – para publicar no site do CRESS e/ou enviar para o e-mail da categoria no 
dia 15/05. A próxima reunião será dia 22 de Abril, às 14h. O assessor em comunicação Maurílio 
pesquisará o melhor canal e a estrutura necessária para live.  

 
3. Relatório de Transição. A conselheira Pollyana Pazolini encaminhou e-mail para contribuição 
de todos/as os/as conselheiras/os; 
 

4. Anotação de responsabilidade Técnica: 
 

a) Atualização de Anotação de Responsabilidade Técnica - Assistente Social Adenilton Melo de 
Oliveira - CRESS/ES n.º 6447: referendado nesta diretoria o envio de documento atualizado ao 
solicitante.  
 
b) Solicitação de Anotação de Responsabilidade Técnica - Assistente Social Érica Miranda 
Souza - CRESS/ES n.º 7672: Esta diretoria delibera em favor da emissão da ART à assistente 
social solicitante, a partir dos documentos analisados, emitidos pela COFI. 
 
5. Comissão de Inscrição Profissional: Homologação de procedimentos do setor de 
registro: Novos Registros: Gilianderson Ribeiro Tiengo, Liliana Cardozo Da Silva Gomes, Isleide 
Alves Da Silva, Denize Mariana Luxinger, Solamar Duarte Santana. Reinscrição: Eliane Pedroza 
Da S Pinheiro Martins, Lania Barbosa De Figueiredo, Loredani Segrini Souza, Thais Mariana 
Siepierski Santana, Mirian Cardoso De Souza, Alessandra Rodrigues Trindade, Juliana Medeiros. 
Cancelamento: Rosilea Venturim Faria Moreira, Patricia D'agostini Correa. Todos os 
procedimentos ora listados foram homologados. 

   
E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrada a 7ª Diretoria no 
ano de 2020, tendo 2ª Secretaria, Emilly Marques Tenório, lavrado a presente ata, que após lida e 
aprovada vai por todos assinada. 


