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ATA DA 5ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL DA 17ª REGIÃO, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 01 DE
ABRIL DE 2020.

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, foi realizada a 5ª reunião ordinária do Conselho
Regional de Serviço Social 17ª Região, às 18h30min 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 Tenorio
(2ª Secretária), Sabrina Moraes (2ª tesoureira), Gabriela Romanha (Conselho Fiscal), Rander Prates
(suplente) e Cleidson Nazário (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 em contexto de Pandemia do novo coronavirus - A conselheira Pollyana
Pazolini realizou avaliação sobre o funcionamento da autarquia e a dificuldade de aquisição de
álcool em gel em quantidade. Indicou que requisitássemos aos trabalhadores pesquisa e abertura de
compras com suprimento de fundos, de álcool em gel e também de máscaras, este último, para caso
algum atendimento presencial necessite ser feito. Avaliou que o setor de inscrição e cobranças
ficará sobrecarregado, tendo em vista as contratações emergenciais. Sobre a organização dos
processos de trabalho, a conselheira Sabrina Moraes sugeriu que requisitássemos à assessoria
jurídica um levantamento sobre o planejamento de execuções de dívida ativa. b) Ofício nº 403/2020
- informou sobre a resposta do CFESS ao nosso ofício e as medidas de economicidade que
precisarão ser debatidas junto à nova gestão e continuaremos o acompanhamento mensal das nossas
contas junto à contabilidade e a coordenação financeira. 2. Adiamento de Férias - trabalhador
Ricardo. As férias dele iniciariam dia 04 de maio (15 dias) e ele requisitou adiamento, contudo a
preocupação é o calendário de organização das férias de todos/as trabalhadores/as que foi
construída coletivamente. A diretoria refletiu que vivenciamos uma situação de extrema
excepcionalidade e estamos tentando reorganizar o possível com as melhores condições de trabalho
possíveis, contudo, não sabemos o tempo de pandemia, devendo a instabilidade ser duradoura e
esbarrará nas férias dos demais trabalhadores/as que também estão na mesma situação e não incidir
no acúmulo de férias vencidas que traz prejuízos financeiros ao CRESS. Por isso, a diretoria,
indeferiu o pedido. 3 – Transição da Gestão. A conselheira Pollyana Pazolini indicou iniciarmos o
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planejamento dos mecanismos entre a gestão que é de continuidade, como socialização de relatórios
do TCU, relatórios de transição com apontamentos e a avaliações políticas da gestão que o
conselheiro Rander ficou de compilar, intercâmbio entre a composição das comissões e que as
coordenações atuais possam participar, minimamente, da primeira reunião. A conselheira Emilly
sugeriu a participação dos/as conselheiros/as que permanecerão na próxima gestão nas atividades
atuais e verificar com a chapa eleita quem irá compor as comissões temáticas para já envolvermos
nas ações desse último mês de gestão. A conselheira Sabrina Moraes informou que estão discutindo
a composição das comissões na nova gestão e que ainda não foi definida a composição da COFI.
Sugeriu ainda que o compilado de documentos das comissões temáticas possa ser elaborado pela
assessoria em Serviço Social e que possamos inserir pessoas da próxima gestão em grupos das
comissões. O conselheiro Cleidson disse que essa situação da COFI precisa ser resolvida antes do
pleno de transição, tendo em vista a centralidade da comissão nas ações precípuas do CRESS. A
conselheira Patrícia informou que organizaram a composição da nova gestão com assistentes sociais
que já participavam das comissões e possuem maior familiaridade com os temas, o que gerará maior
tranquilidade. A conselheira Sabrina Lúcia ressaltou a importância dos conselheiros que compõe a
COFI possuírem maior disponibilidade de tempo, ao menos a coordenação da comissão.
Deliberamos que possamos sugerir perfis para as comissões a partir da avaliação da gestão atual,
resguardando a autonomia decisória da próxima gestão. A assessoria em Serviço Social repassará, a
partir do monitoramento e apontamentos das comissões temáticas nesse triênio, o material para as
coordenações temáticas e todos os conselheiros deverão repassar elementos da avaliação política
para o conselheiro Rander até dia 17/04 para ele apresentar o compilado no próximo pleno de
24/04. 4 – Organização atividades do Maio - A conselheira Pollyana Pazolini discorreu para
pensarmos sugestões de como fazermos um mês comemorativo diferente e sugeriu que possamos
fazer uma live semanal considerando que não haverá oficinas presenciais. A conselheira Sabrina
Moraes também realizou a proposta de realizarmos um jornal comemorativo no mês. 5 – Ofício
CFESS nº 52/2020. A conselheira Pollyana Pazolini trouxe o debate do tópico 4 “Manutenção das
comissões temáticas - Indicamos também que o Cress procure pensar numa alternativa para a
manutenção das comissões temáticas, mesmo que de forma remota, para que possam auxiliar a
categoria no debate sobre os desafios do exercício profissional nesse momento das ações de saúde
e de assistência social, pois, entendemos que essa ampliação de serviços ou de ações, precisa ser
acompanhada pela ampliação da contratação de profissionais, para que não haja uma
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intensificação do trabalho dos/as assistentes sociais. Solicitamos, assim, que as situações que
sejam de âmbito nacional sejam encaminhadas à Cofi do Cfess”. Deliberamos que as comissões
tentem realizar reuniões online e divulguem a data e o e-mail para contato de quem quiser
participar. Foi sugerida a realização de produção de conteúdo de quatro grandes temas para serem
publicados no mês de Abril: Benefícios Eventuais e Renda Mínima; Saúde, Encarceramento em
tempos de pandemia e situação de IASES; Situação das Mulheres em tempo de pandemia. Ainda,
que realizassémos um Boletim COFI - Corona Vírus para dar informes à categoria do que tem sido
feito pela comissão. 6 – Ofício CFESS nº 53/2020 - A conselheira Patrícia sugeriu reunião entre a
comissão da Seguridade Social e da COFI para debatermos questões relacionadas ao exercício
profissional. Informou que ela e a conselheira Elielma estão construindo uma matéria sobre os
benefícios eventuais, tendo em vista que a nota técnica não foi publicada no site do CFESS,
somente por e-mail para encaminhamento à COFI. No ofício, há sugestão de todos os Conselhos
regionais à: - continuidade e fortalecimento da inserção junto aos conselhos estaduais, fóruns e
frentes estaduais de saúde, assistência social e outras políticas e temáticas, em questões comuns
para o enfrentamento à Pandemia do Covid-19.- reforçar as atividades programadas pela FNCPS
para o Dia da Saúde 7 de abril e todo o mês de luta em defesa do SUS, cuja convocação segue em
anexo, bem como acompanhar as atividades do Conselho Nacional de Saúde. Sobre a pauta da
saúde foi sugerido: Realizar matéria com assistentes sociais que estão na linha de frente do
atendimento à população nesse período de pandemia. Foi indicado o nome da assistente social
Mayara Serpa do Hospital Dório Silva para uma matéria no boletim COFI e uma live com Sophia
Rosa, ativista do movimento nacional Leito para Todos e a importância do SUS em tempos de
pandemia e a conselheira Polyana Pazolini, sobre o exercício profissional na saúde, além de
divulgar o barulhaço da Frente Nacional contra a privatização da Saúde. 7 – Ofício CFESS nº
54/2020 - Em relação ao INSS, o CFESS solicitou que os Cress informem até 30 de abril as ações
que foram possíveis realizar, conforme os encaminhamentos pactuados na reunião ocorrida em 8 de
janeiro último, em Brasília e orientação por meio do Ofício Circular Cfess n. 12/2020. A
conselheira Pollyana Pazolini sugeriu remeter à COFI. 7. – Comissão de Inscrição Profissional:
homologação de procedimentos de registro: Novos Registros: Eliziane Alves Almeida, Clemilda
Almeida De Paiva. Reinscrição: Graciandre Pereira Pinto, Leocadia Carrafa Vieira, Grazieli Coan
Marquez De Almeida. 8 - Transposição Orçamentária 02/2020 – devido a insuficiência de saldos
em algumas contas e necessidade de compra de material de limpeza, higiene e cozinha, foram
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realizadas as transposições seguintes a) 02/2020 – Origem das contas e valores das transposições:
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional/CFESS-CRESS,

centro

de

custo

-

Serviços Terceirizados do financeiro no valor de R$ 3.911,78. 02/2020 – Destino das contas e
valores das transposições: a) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas, centro de custos Despesas Tributárias, no

valor

de R$

350,00. b)

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e

Conservação Dos Bens Imóveis, centro de custos - Serviços Terceirizados do Administrativo, no
valor de R$ 3.385,00. c) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha, centro de custos
- Aquisição de Materiais de Consumo, no valor de R$ 176,78. E nada mais havendo, a Senhora
Presidenta, Pollyana Pazolini, deu por encerrada a 5ª Diretoria no ano de 2020, tendo a conselheira
Emilly Marques Tenorio, 2ª secretária, lavrado a presente ata, que após lida e aprovada vai por
todos assinada.

