
 

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

 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DA SECCIONAL - MOSSORÓ DO CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 14ª REGIÃO 

 

Ao décimo quinto dia do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 18 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, 

Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha – 1ª Suplente e Nayara da Silva Araújo - 3ª Suplente, tendo 

como pauta: 1) Afastamento de conselheiras, 2) Organização da pauta para reunião semestral 

com a Diretoria do CRESS e 3) Elaboração da pauta para as reuniões ampliadas.  A 

coordenadora Luana Miranda presidiu a reunião apresentando a pauta e seguiu informando sobre o 

afastamento das conselheiras Camila Mesquita Soares e Iury Natasha Vieira de Oliveira. De acordo 

com o Regimento Interno em seu Artigo 19 - O Conselheiro ou membro de Seccional que, por motivo 

justificado, estiver provisoriamente impossibilitado de exercer o cargo, deverá requerer licença por 

escrito pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável pelo Conselho Pleno, não podendo 

ultrapassar 30 (trinta) dias, sendo permitidas até duas licenças no decorrer do mandato.  Em 

seguida, foi elaborada uma proposta de Pauta que será enviada à diretoria do CRESS com sete pontos: 

Tesouraria do CRESS e seccional, Espaço da sede e Aluguel, Atribuições Administrativas e 

Pedagógicas da seccional, Afastamento das conselheiras e Reunião ampliada. Por fim, o terceiro 

ponto de pauta foi a elaboração de como serão conduzidas as Reuniões ampliadas com a categoria 

que faz parte do território de Jurisdição da Seccional – divisão esta, que ficou definida no último 

Pleno da Sede: Região Assu/Mossoró, Sertão do Apodi, Alto Oeste e Região Central do Cabugi e 

Litoral Norte. No planejamento das reuniões ampliadas – foi decidido realizar duas reuniões 

ampliadas em dois sábados iniciando às 14 horas para garantir maior participação das (os) assistentes 

sociais - as responsabilidades foram divididas entre as conselheiras. A conselheira Raíssa Paula irá 

abrir a reunião com uma poesia, Luana Miranda dará as boas vindas e fará apresentação da chapa e 

como será a organização do tempo da reunião, Karina Gadelha apresentará nossas propostas de 

campanha, Raíssa Paula apresentará a territorialização, Nayara Araújo apresentará todas as atividades 

e ações realizadas pela Gestão Liberdade e Luta desde o dia da posse que ocorreu em 15 de maio de 

2020, Luana Miranda fará a apresentação das comissões, Karina Gadelha apresentará a proposta de 

criação de Agentes Articuladores de cada região e por fim, a categoria poderá escolher as comissões 

que irão participar e levantar alguma questão.   Encerramos a reunião com o seguinte 

encaminhamento: realizar slides para apresentação e voltar a se reunir na próxima sexta-feira dia 18 
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de setembro para ajustarmos os últimos detalhes antes da primeira reunião ampliada, e após a 

realização da reunião ampliada para avaliação.  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. 
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