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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA SECCIONAL - 

MOSSORÓ DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 14ª REGIÃO 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 19 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, Iury NatashaVieira de Oliveira – 2ª 

Suplente e Nayara da Silva Araújo – 3ª Suplente tendo como pauta, pendências enviadas no dia 21 

de agosto de 2020 pela sede do CRESS – RN: 1) Repasse da reunião com as assistentes sociais 

do Hospital Rafael Fernandes 2) Cronograma das Comissões da seccional 3) Repasse do 

Encontro Descentralizado 4) Repasse do processo de construção do Fórum de Estágio  5) 

Levantamento do perfil profissional e instituições em Mossoró 6) Atas de reunião e aluguel da 

seccional   A coordenadora Luana Miranda presidiu a reunião e deu início com a apresentação da 

pauta. Primeiro, a coordenadora fez o repasse da reunião com as assistentes sociais do hospital 

Rafaela Fernandes para conversar sobre o vídeo gravado por uma profissional e a situação e 

condições de trabalho em que estão expostas, dentre elas, desqualificação da profissão de serviço 

social e falta de condições de trabalho frente ao momento de Pandemia. Ainda de acordo com essa 

reunião as assistentes sociais consideram importantes e se sentiram amparadas a partir da conversa 

com representantes do CRESS – RN. Seguindo a pauta, foi apresentado pelas conselheiras o 

andamento das propostas para dar início as atividades das Comissões de Formação e de Seguridade 

Social.  A conselheira Karina Gadelha apresentou a sua proposta, que após apresentação e discussão 

foi aprovada por todas as conselheiras e realizados os seguintes encaminhamentos: a data limite 

para envio das propostas finais, ficou acordado para o dia 04 de agosto;  criar um grupo no 

Whatsapp com profissionais da área de jurisprudência da Seccional, para ajudar na divulgação de 

notícias e  outros repasses necessários e a primeira reunião ampliada para apresentação da gestão e 

escolha de um articulador de cada microregião para facilitar a nossa proposta de interiorização. 

Além do grupo geral, a proposta de criação de mais dois grupos para as Comissões de Formação e 

Seguridade Social onde serão desenvolvidas as atividades. A conselheira Luana Miranda ficou 

responsável em fazer uma minuta para convite da base para participar do grupo ampliado e a 

conselheira Karina Gadelha ficou responsável em criar o grupo ampliado no whatsapp. Para dar 

continuidade, a conselheira Raíssa Paula fez o repasse do Encontro Descentralizado realizado no dia 

28 e 29 de agosto. Diante do exposto e depois de uma avaliação, chegou-se a seguinte conclusão: a 
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importância de se ter discutido as propostas com todas as conselheiras e da importância da escolha 

de conselheiras para participação nos eixos que possuem maior afinidade. Para falar sobre o 

processo de construção do Fórum de Estágio, as conselheiras Iury Natasha e Luana Miranda 

repassou como foi todo o processo de construção e as impressões das conselheiras que participaram 

do evento. O Evento foi considerado de grande importância, porém faltou mais visibilidade da 

participação das conselheiras da seccional Mossoró – RN. Encerrado essa pauta, iniciamos a 

discussão sobre como realizar o levantamento das instituições e profissionais de Serviço Social. Os 

encaminhamentos foram os seguintes: Elaborar um questionário para levantamento de instituições e 

perfil profissional; o levantamento será iniciado pela cidade de Mossoró; as conselheiras Luana 

Miranda e Iury Natasha ficaram responsáveis pelo setor de Assistência Social, as conselheiras 

Nayara Araújo e Karina Gadelha pelo Sócio-jurídico e Educação e as conselheiras Raíssa Paula 

pelo setor da Saúde. Finalizamos a reunião com a última pauta: atas de reuniões da seccional e 

aluguel da sede da seccional. A conselheira Luana Miranda socializou os locais visitados e 

informações sobre aluguel e estrutura física da possibilidade de um novo endereço da seccional e a 

conselheira Raíssa Paula ficou responsável em enviar para a secretaria do CRESS todas as nossas 

Atas para serem publicadas no site do mesmo. 

Não havendo nada mais a ser informada, a coordenadora Luana Miranda de Queiroz deu por 

encerrada a reunião do Pleno às 9 horas e 40 minutos 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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