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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA SECCIONAL - MOSSORÓ 

DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 14ª REGIÃO 

 

Ao vigésimo dia do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 14 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 Iury Natasha Vieira de Oliveira – 2ª 

Suplente, tendo como pauta: 1) Repasse das reuniões das comissões, 2)Demanda apresentada 

pela assistente social Ellen Kristhian Costa Paiva, 3) Atividade da Seccional e 4) Informes.  A 

coordenadora Luana Miranda presidiu a reunião e deu início a nossa reunião apresentando as pautas 

e passou a palavre para as conselheiras Iury Natasha e Karina Gadelha para socializarem a reunião 

com a Comissão de Formação que foi realizada ao vigésimo dia do mês de junho de 2020 às 9 horas 

da manhã. As mesmas informaram que a discussão da Comissão está se dando em torno da 

construção de dois documentos: uma normativa que trata do estágio remoto com orientações para a 

categoria e instituições que tem estágio em serviço social e documento de orientações técnicas  

contendo o posicionamento do Conselho Regional de Serviço Social se posicionar em relação ao 

estágio remoto realizado em tempos de Pandemia e o porquê do Conselho Federal de Serviço Social 

ser contrário a essa prática.  Em seguida, a coordenadora passou a palavra para a conselheira Raíssa 

Paula que fez o repasse da reunião da Comissão de comunicação, realizada ao dia 18 de junho de 

2020 às nove e meia da manhã, informando que a divulgação de eventos ou atividades que não são 

do CRESS – RN devem conter a fonte de origem para publicação no site ou redes sociais do 

conselho; toda participação nossa pode ser enviada à Comissão de Comunicação para divulgação no 

site ou redes sociais do conselho; e por fim, o canal do Youtube vai conter quatro playlists: Lives, 

Café, Espaço que fale sobre o cotidiano do Serviço Social e Ética em Debate, que acontecerão uma 

vez no mês cada, sendo exibida uma playlist por semana. A comunicação irá elaborar uma enquete 

para que os profissionais possam falar sobre quais temas gostariam que fossem apresentadas no 

canal do youtube do CRESS. Posteriormente o repasse das reuniões das comissões, a coordenadora 

Luana Miranda fez o repasse de como proceder para a demanda apresentada pela assistente social 

Ellen Paiva e qual conselheira poderia assumir essa demanda. As conselheiras Karina Gadelha e 

Iury Natasha assumiram a demanda e foram orientadas de como proceder. Dando seguimento as 

pautas, Karina Gadelha falou sobre a importância de iniciarmos nossas atividades e apresentou uma 

proposta de criação de um Agente Mobilizador em cada microrregião em que compõe a área da 
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Seccional do CRESS/RN. Esse mobilizador seria responsável em criar estar repassando as 

demandas dos locais para a seccional, assim como, da seccional para as profissionais da região. A 

conselheira Raíssa Paula trouxe a proposta da Comissão de Comunicação para a realização de um 

vídeo de uma breve apresentação das profissionais que compõem a chapa, apresentação das regiões 

que compõe a área de abrangência da Seccional do CRESS/RN, apresentação das comissões e o 

lançamento de um convite à categoria para participar das mesmas. Por fim, encerramos dividindo as 

demandas para as conselheiras como: criação de um e-mail da gestão e repasse de todas as cidades 

que compõe a área de abrangência da Seccional. 

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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