CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO/ES
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ATA DA 4ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERENCIA, NO DIA 25 DE
MARÇO DE 2020.
Aos 25 dias do mês de março de dois mil e vinte, foi realizada a 4ª 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 (2ª 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. Diretrizes de funcionamento do CRESS em
contexto de Pandemia do Novo Coronavirus. Deliberamos que: Manteremos o atendimento na
sede do CRESS com o rodízio dos/as trabalhadores/as para próxima semana - 30.03 a 03.04;
Deliberamos por gravar dois vídeos: 1° vídeo sobre a valorização do profissional de serviço social
(conselheira - Pollyana Pazolini), para o dia 27.03 e o 2° vídeo socializando o funcionamento do
CRESS e canais de atendimento (conselheira -Sabrina Pinto), para o dia 30.03. Elaboração de cards
(material visual ilustrativo) na segunda-feira (30.03) sobre a situação do CRESS/ES em relação ao
atendimento das demandas; Construir no site do CRESS/ES um espaço específico para divulgação
sobre o novo Coronavírus; Verificar dentre os aparelhos celulares do CRESS/ES a possibilidade de
compra de novo chip, para que, em caso de fechamento total do CRESS, viabilizar celulares para os
coordenadores, para que os coordenadores possam encaminhar as demandas aos trabalhadores; 2.
OFÍCIO CRESS N° 49/2020 - Consulta sobre medidas excepcionais sobre vencimentos de
anuidades no contexto da pandemia do coronavírus. Deliberamos encaminhar o ofício para
assessoria contábil para elaboração de um levantamento dos impactos das contas do CRESS/ES Pollyana Pazolini vai encaminhar o e-mail. 3. Alteração da tesouraria. Considerando o período atual
que os serviços não estão funcionando normalmente, iniciamos o planejamento para substituição
dos conselheiros tesoureiros, tendo em vista a recomposição da Diretoria. A conselheira Sabrina
Moraes irá organizar junto com a conselheira Ivana e o trabalhador João, tal processo de
agendamento junto ao cartório e ao banco. E nada mais havendo, a Senhora Presidenta, Pollyana
Pazolini, deu por encerrada a 4ª Diretoria no ano de 2020, tendo a conselheira Gabriela Romanha,
lavrado a presente ata, que após lida e aprovada vai por todos assinada.
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