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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA SECCIONAL - MOSSORÓ 

DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 14ª REGIÃO 

 

Ao quarto dia do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 17 horas, reuniram-se pela Plataforma 

Google Meet, os membros da Seccional do Conselho Regional de Serviço Social da 14ª Região, 

Luana Miranda de Queiroz – Coordenação, Raíssa Paula Sena dos Santos – Tesoureira, Camila 

Mesquita Soares – Secretária, Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha – 1ª Suplente, Nayara da 

Silva Araújo – 3ª Suplente e a auxiliar administrativo da seccional do CRESS Maria Eliana do 

Monte, tendo como pauta: 1) Apresentação da Gestão e de Elaina 2) Conhecer a Demanda da 

seccional apresentada por Eliana, 3) Atividade da Seccional e 4) Informes.  A coordenadora 

Luana Miranda presidiu a reunião e deu início com a apresentação da pauta. Para o primeiro ponto 

foi realizada a apresentação das conselheiras e a auxiliar administrativo Eliana. No segundo ponto 

Eliana fez o repasse da atual situação da seccional do CRESS Mossoró- RN: continuamos com a 

necessidade de utilização do taxi para envio de documentos, o contrato de aluguel da sede em 

Mossoró-RN está vencido há cerca de um ano, tem que renovar o contrato da profissional que limpa 

a sede uma vez por semana, e Eliana sente dificuldades de trabalhar com o notbook, porque o 

mesmo não suporta o sistema operacional SISCAF. Ao final da apresentação de Eliana e da gestão 

combinamos de nos reunirmos de nos reunirmos uma vez por mês para tratarmos de assuntos 

administrativos, financeiros e outros que forem necessários. Em seguida, discutimos o terceiro 

ponto da pauta onde a conselheira Karina Gadelha reforçou a importância de se construir um 

documento para justificar a divisão territorial do Rio Grande do Norte entre a sede do CRESS em 

Natal e a Seccional em Mossoró – RN. Também verbalizou da importância das conselheiras 

gravarem um vídeo de apresentação da chapa, do território de abrangência da seccional e convite 

para participação das comissões que terão na seccional. Foi pensado ainda na possibilidade de criar 

os mobilizadores sociais em municípios maiores que abrangessem os municípios menores 

próximos, para se articulares com a categoria de profissionais de base, potencializando uma maior 

articulação entre a seccional e os profissionais que se encontram tanto em outras cidades mais 

próximas de Mossoró – RN quanto de outras profissionais de municípios mais distante. Por fim, 

Luana Miranda repassou os informes. Dentre eles a importância de participar de uma reunião com o 

Assessor Jurídico para discutir a situação administrativa e financeira do CRESS – RN, que seria 

realizada no dia 07 de agosto de 2020, das 9 às 16 horas. A coordenadora da seccional Luana 

Miranda, reforçou a importância de todas participarem, em especial a secretária Camila Mesquita e 



 

Sede da Seccional: Praça Miguel Faustino, 1 – Casa 4, Centro, Mossoró – RN, CEP. 59610-220. Telefone: (84) 3321-7363 

 

a tesoureira Raíssa Paula.  Não havendo nada mais a ser informada, a coordenadora Luana Miranda 

de Queiroz deu por encerrada a reunião do Pleno e eu Raíssa Paula Sena dos Santos, secretária 

designada para esta reunião, lavrei a seguinte ata que será assinada por mim e pelas presentes. 

 

 

 

Mossoró – RN, 04 de agosto de 2020. 
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