ATA DA 23ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2020.
Aos 05 dias do mês de agosto de dois mil e vinte, foi realizada a reunião de diretoria do Conselho
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 15h30min por videoconferência com a participação
das/os seguintes conselheiras/os: Sabrina Moraes (Presidenta), Cleidson Nazário Maurício (Vice
Presidente), Carlos Augusto da Silva Costa (1° Secretário), Natalia Silva Nicácio (2ª Secretária),
Patrícia Maria Sousa de Jesus (1ª tesoureira), Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira), Carla
Oliveira (Conselho Fiscal).
Dentro da pauta estabelecida e havendo quórum, os trabalhos foram abertos.
1. Coordenação administrativa:
a) Informe: conclusão do envio do Relatório do TCU 2019: O relatório foi enviado para o CFESS
no dia 31/01/2020, dentro do prazo pré-estabelecido.
2. Coordenação financeira:
a) Prestação de Contas 2019 – apresentação para avaliação do documento: Assessoria contábil
enviou as informações referentes à prestação de contas do ano de 2019. A Conselheira Sabrina
sugeriu solicitar a assessoria um parecer sobre a prestação de contas. Encaminhamento: Solicitar
parecer da prestação de contas para assessoria contábil (texto que possa ser assimilado pela
categoria); inserir no texto a compra das salas; e elaborar vídeo de apresentação da prestação
(comunicação).
3. Assessoria de Comunicação:
a) Publicação do desagravo público: A comissão de comunicação relata que estava programada a
publicação do material do desagravo diretamente no site do Conselho (vídeo e nota). A viabilidade
da publicação foi previamente confirmada pela assessoria de comunicação. No dia da divulgação
(04 de Agosto), a reprodução do vídeo só apresentava o áudio, sem imagens. Mesmo em contato
com a empresa Pulso e o responsável pelo desenvolvimento do site (Walace), não foi encontrada
nenhuma solução. Após contato com os conselheiros responsáveis pela elaboração do desagravo,
optou-se pela manutenção do material da forma que estava (somente áudio). Carlos Augusto,
coordenador da comissão, pontuou que entrou em contato com a Assessoria Pulso e solicitou mais
cuidado, futuramente, na checagem da viabilidade das requisições feitas pelo conselho. A diretoria
concorda que é necessário iniciarmos uma conversa sobre a contratação do serviço de manutenção
de site, visto que é fundamental para o bom funcionamento do mesmo.
4. Coordenação Técnica:
a) Comissão de Inscrição - Homologação de Procedimentos de Registro Profissional: Novos
Registros: Mayara Giacomin de Souza e Rubia Rubia Pereira. Cancelamentos: Margarida Induzzi
Rosalem. Transferência de Saída: Luana Marques Brito da Silva - CRESS 5ª Região/BA.
E nada mais havendo, a Senhora Presidente Sabrina Moraes, deu por encerrada a reunião da
Diretoria, tendo o 1ª Secretário, Carlos Augusto da Silva Costa, lavrado a presente ata, que após
lida e aprovada vai por todos assinada.

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

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

