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ATA DO CONSELHO PLENO ORDINÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL 14ª REGIÃO, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL, NO DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2021 
 
Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, na cidade do Natal/RN, 
realizou-se o Conselho Pleno Ordinário do Conselho Regional de Serviço Social 14ª 
Região, sob a presidência da conselheira Angely Dias da Cunha, com a presença dos(as) 
conselheiros(as) Ana Carolina Pontes Ros, Ana Lígia Alcindo, Dayane dos Santos Souza, 
Gisleane Silva de Araújo, Juliana Medeiros, Jéssica Morais, Karina Tatiane da Costa 
Martins, Kelly Bezerra de Oliveira, Pollyana Guedes, Lívia Daiane Gomes, Luana Miranda 
de Queiroz, Raíssa Paula de Sena e Suzérica Helena de Moura Mafra.  O pleno teve como 
pautas propostas para discussão: 1. Relatório anual das comissões (ano 2020); 2. Processo 
para contratação via pessoa jurídica para assessoria contábil; 3. Processo de trabalho 
dos/as funcionários/as do CRESS; 4. Informes; 5. Outros. Foram deliberadas as seguintes 
decisões acerca dos itens propostos em pauta: Item 1. Sobre este ponto, foi dialogado com 
os(as) conselheiros(as) sobre a necessidade de envio dos relatórios das comissões (2020) 
para composição do Relatório Anual de Gestão, pois o prazo final definido pelo TCU se 
esgota em março de 2021. Assim, ficou acordado que os/as coordenadores/as das 
comissões terão até o dia 26/02 para enviar os relatórios.  Item 2. Nessa pauta, foi 
dialogado sobre a necessidade de contratação de assessoria contábil via pessoa jurídica, 
conforme recomenda o CFESS e o TCU. Assim, foi deliberada a criação de uma comissão 
que deverá se apropriar dos trâmites referentes ao processo licitatório para contratação, 
conforme legislação. A comissão será composta pela conselheira Angely Cunha, pelo 
coordenador executivo do CRESS/RN Agustinho Azevedo, pela conselheira Gisleane 
Araújo, membro do conselho fiscal e por mais um membro da tesouraria, que será definido/a 
posteriormente. Item 3. Acerca do processo de trabalho dos/as funcionários/as do 
Conselho, a conselheira Angely Cunha e o coordenador executivo Agustinho Azevedo 
trouxeram um panorama dos desafios atuais do trabalho no contexto remoto. Ademais, o 
coordenador Agustinho Azevedo apresentou uma proposta do plano de retomada gradual 
ao trabalho presencial em segurança, o qual será executado de acordo com as 
possibilidades sanitárias viáveis da conjuntura de pandemia. O documento será socializado 
com os(as) conselheiros(as) para demais proposições. As conselheiras Lívia, Kelly, Raíssa, 
Suzérica e Angely compartilharam algumas reflexões e sugestões sobre o plano 
apresentado e para a retomada das atividades presenciais. Desta forma, foi acordado que 
os/as conselheiros/as devem se apropriar do documento para propor sugestões e 
mudanças. A aprovação do Plano de Retomada acontecerá no próximo Pleno, no mês de 
março. Item 4. Informes: A conselheira Angely informou que a previsão dada pelo CFESS 
para chegada das agendas é o dia 01/03. A conselheira Raíssa repassou alguns informes 
sobre a seccional e divulgou o evento sobre população em situação de rua que ocorrerá no 
dia 24/02. A conselheira Angely fez alguns repasses sobre casos e situações que estão 
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ocorrendo na COFI e na Comissão de Inscrição.  A conselheira Kelly informou que ocorrerá 
em março de 2021 uma formação interna da comissão de Formação Profissional, sobre a 
Residência Multiprofissional. Item 5. Outros: Foi proposto pela conselheira Angely Cunha, 
a inclusão da pauta: Participação no Conselho Estadual de Saúde, em que foi socializado 
com o conjunto dos/as conselheiros/as o calendário eleitoral, bem como, o regimento das 
eleições do CES/RN. Foi proposto ainda, para o próximo pleno, a inclusão da pauta: 
Repasses sobre as atividades realizadas nos Conselhos de Políticas Sociais que tenham 
conselheiros/as inseridos/as. A secretaria deverá emitir ofício solicitando a participação no 
pleno, dos/as representantes do CRESS/RN nos referidos Conselhos. 

Nada mais havendo, a presidente Angely Dias da Cunha deu por encerrada a reunião do 
Conselho Pleno Extraordinário, e nós Lívia Daiane Gomes e Suzérica Helena de Moura 
Mafra, secretárias desta entidade, lavramos a presente ata, que após lida e aprovada vai 
por todos assinada.  

 

 

Natal, 20 de fevereiro de 2021 

 

 

 

_____________________________ 
Angely Dias da Cunha 

Presidente 
CRESS 14ª Região - 5179 

 

 

 

 
_____________________________                                           _____________________________  

Suzérica Helena de Moura Mafra                                                            Lívia Daiane Gomes 
                 1ª Secretária                                                                                   2ª Secretária 
        CRESS 14ª Região – 5361                                                             CRESS 14ª Região - 4286 
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  Angely Dias da Cunha Presidenta 

_______________________________ 

  Ana Lígia Alcindo Silva Araújo Vice-presidenta 
 

 
 
 

_______________________________ 
 

   

Suzérica Helena de Moura 
Mafra 

1ª Secretária  

_______________________________ 
 

Lívia Daiane Gomes 2ª Secretária  
 
 
_______________________________ 
 

Gisleane Silva de Araújo      
Conselheira 
fiscal 

   

 
_______________________________ 
 

 
Dayane dos Santos Souza 

 
Conselheira 
fiscal 

   
 

_______________________________ 
 

 
 
Kelly Bezerra de Oliveira  

 
 
Consellheira 
fiscal 

   
 

_______________________________ 
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Pollyana Albertina Guedes da 

Cruz 

  

  

1ª Suplente 

  

 
_______________________________ 

 
 
Jéssica de Morais Costa 

 
 
2ª Suplente     

_______________________________ 
 

 
 
Ana Carolina Pontes Ros 

 
 
3ª Suplente 

_______________________________ 
 

 
Karina Tatiane da Costa Martins 

 
4ª Suplente 

   

_______________________________ 
 

 
 
Luana Miranda de Queiroz  

 
 
Coordenadora – 
Seccional 
Mossoró/RN 

 

 
 
 
Raissa Paula Sena dos Santos  

 
Tesoureira – 
Seccional 
Mossoró/RN    

 
 

_______________________________ 

 
 
 

 
 


