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ATA DA 11ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 13 DE
MAIO DE 2020.
Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e vinte, foi realizada a 11ª 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 Secretaria), Emilly Marques Tenório
(2ª Secretária), Ivana Ananias (1ª tesoureira) e Sabrina Moraes (2ª Tesoureira). Dentro da pauta
estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos, dando início à discussão da pauta.
1. Reunião da Comissão da Gestão do Trabalho: A conselheira Sabrina Lucia informou que
ontem ocorreu uma reunião com comissão de gestão de trabalho, com a participação da conselheira
Sabrina Lúcia Pinto, a assistente administrativa Laiane Dettman, a agente fiscal Raquel Araujo e o
coordenador financeiro João Bruno Vieira e, participando a convite, o coordenador técnico Gustavo
Henrique Santos, o assessor jurídico André Casotti, a coordenadora administrativa Flávia Helena
Faria, a conselheira presidente eleita Sabrina Moraes, o conselheiro eleito Cleidson Nazário e a
consultora de elaboração do Plano de Implantação do PCCR do CRESS-ES, Inara Koga, com a
pauta definida conforme a última reunião da diretoria, quais sejam: a) Plano de Trabalho do PCCR;
b) Informe sobre o acordo coletivo de trabalho 2020/2021 e c) efetivação de reunião regular das
coordenações, metodologia de organização e monitoramento do trabalho remoto. Os
encaminhamentos dessa reunião foram: o funcionário João acompanhará junto com a assessoria
contábil a revisão dos cálculos; as coordenações irão se reunir quinzenalmente, além de proporem
um calendário a ser enviado para a gestão, e que a funcionária Raquel entrará em contato com os
SINDICOES para encaminhar uma mesa de negociação. A conselheira Sabrina Lucia enviará para a
gestão a ata dessa reunião após revisar. A conselheira Sabrina Moraes destacou a importância
das/os conselheiras/os que assumirão a próxima gestão continuar acompanhando essa pauta em
razão do acúmulo adquirido. A conselheira Pollyana ponderou sobre a importância de um
planejamento pelas coordenações e destacou o legado do trabalho realizado pela conselheira
Sabrina Lucia nessa comissão. Além disso, a diretoria sugeriu que as coordenações retomem a
participação nas reuniões de diretoria.
2. PCCR: A conselheira Sabrina Lucia informou que se reuniu com a conselheira Pollyana Pazolini
para discutir sobre as atribuições dos cargos ocasião em que foram elencadas algumas questões que
devem ser consideradas para os cargos em comissão e/ou função gratificada, quais sejam:
importância da realização do rodizio das coordenações que são cargos efetivos; instituir avaliação
de desempenho – vinculada do PCCR, de qualquer forma é importante manter diálogo permanente
com as coordenações e assessoria para avaliação das atividades, atribuições e competências de cada
cargo; reforçar que se trata de cargo de livre nomeação; deve exercer liderança/gerenciamento no
trabalho desenvolvido; ter noção da totalidade do trabalho desenvolvido na Entidade; articulação
permanente com a diretoria problematizando as questões que surgem do trabalho e propondo
alternativas.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO/ES
Rua Pedro Palácios, n° 60, Edifício João XXIII, 11°andar, Salas 1103 - 1106, Cidade Alta - Centro, Vitória/ES,
CEP: 29015-160 - Telefone: 3222-0444 - E-mail: cress@cress-es.org.br

3. Avaliação do cargo de assessoria de serviço social: A conselheira Sabrina Lucia fez o repasse
da reunião de avaliação que ocorreu com a assessora em serviço social sobre o trabalho
desenvolvido em conjunto com a conselheira Pollyana Pazolini. A conselheira Sabrina Moraes
sugeriu sistematizar uma troca de experiências com assessores de outros regionais e do CFESS a
fim de se construir parâmetros de atuação deste cargo.
4. Pleno de transição:
5. Acordo Coletivo – reajuste: em reunião com a comissão de gestão do trabalho foi sugerido o
contato com o SINDICOES para verificar a possibilidade de que seja realizada a mesa de
negociação por meio de uma reunião online, o qual ficará sob a responsabilidade da funcionária
Raquel, conforme definido na reunião da comissão de gestão do trabalho. As/os trabalhadoras/es
ficaram de dar um retorno à gestão.
6. Posse da nova gestão: ficou encaminhado que a conselheira Sabrina Moraes entrará em contato
com a coordenadora administrativa, Flávia, para confirmar acerca das assinaturas do termo de posse
da nova gestão. Ficou encaminhado também que se fará uma live anterior à atividade do CFESS, às
13:00h, para organização de uma transição simbólica na sede do conselho com a atual presidenta,
Pollyana Pazolini, e com a nova presidenta Sabrina Moraes, além da conselheira Patrícia Maria
Sousa. A conselheira Patrícia Maria Sousa entrará em contato com o coordenador financeiro, João,
para agendar o carro para levar até o CRESS, com a possibilidade também de levar o futuro
conselheiro Carlos Augusto, que assumirá o cargo de 1º Secretário.
7. Dívidas ativas: A conselheira Sabrina Moraes informou que consultou o assessor jurídico sobre
os prazos para execução fiscal das dívidas ativas considerando esse momento de crise sanitária. A
diretoria encaminhou que o setor administrativo responsável por essa demanda em conjunto com a
assessoria jurídica faça um levantamento das cobranças
ativas deste ano.
Além do levantamento, o CFESS deverá ser consultado sobre as estratégias em nível nacional e, a
partir disso, a gestão decidirá. A conselheira Ivana alertou sobre o calendário proposto pela
comissão de inadimplência que norteia as ações e que está contido no relatório de transição.
8. Comissão de Inscrição: Homologação de procedimentos do setor de registro: Novos
Registros: Janete Soares Martins Santos, Elbamar Caversan Tomas Da Vitória, Naharle Daccache
Vianna De Oliveira, Eliana Paula Do Nascimento, Lorena Oliveira Ribeiro Couto, Daiana Rosa
Rossi, Mayara Fernandes Bernabé, Jocinéuda Pereira Gomes, Darcilene Vitorino Soares, Jaqueline
Batista Dos Santos Souza, Fabiane Alves Oliveira. Reinscrição: Paula Gabrielle Nascimento Ricio.
Transferência De Saída: Ana Paula Diniz Da Silva. Cancelamento: Mariane Henriques Franca,
Naldecy Oliveira Da Silva Souza.
E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrada a 11ª Diretoria no
ano de 2020, tendo 2ª Secretaria, Emilly Marques Tenório, lavrado a presente ata, que após lida e
aprovada vai por todos assinada.

