
ATA DA II ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS) 19ª REGIÃO GO  2 

Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (10) de dois mil e quinze 3 

(2015), às quatorze horas e quarenta e cinco minutos (14h45min), 4 

foi aberta a assembleia devidamente convocada nos termos do 5 

edital publicado no DOE – Diário Oficial do Estado, onde verificou 6 

a inexistência de quórum para a primeira chamada nos termos do 7 

Regimento Interno. Após trinta minutos foi determinada a segunda 8 

chamada, nos termos do Regimento Interno, que autoriza a 9 

realização com poderes para deliberação com qualquer número de 10 

participantes. Para o ato reuniram-se na sede do Conselho Regional 11 

de Serviço Social (CRESS) 19ª Região GO, as conselheiras, 12 

Dorivan Maria da Silva Torres, Laura Leni Macedo Paranaguá 13 

Lago, Junia Rios Campelo, Ana Maria da Trindade e Carmem 14 

Regina Paro; As Suplentes Valdirene Lúcia Luz, Nilda Lúcia 15 

Huarita, Elizabeth dos Santos Moura e demais participantes 16 

constantes em lista, parte integrante da presente ata, para 17 

deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Informes de interesse da 18 

categoria; 2) Prestação de contas do ano exercício de dois mil e 19 

quinze (2015); 3) Socialização, das deliberações do quadragésimo 20 

quarto (44º) Encontro Nacional CFESS/CRESS; 4) Definição da 21 

anuidade para o ano de dois mil e dezesseis (2016), considerados os 22 

parâmetros definidos no último Encontro Nacional CFESS/CRESS; 23 

5) Outros assuntos de interesse da categoria. A assembleia foi 24 

aberta pela conselheira vice-presidente Dorivan Maria da Silva 25 

Torres que, neste ato substituindo a conselheira presidente Ilma 26 

Inácia S. Pugliesi, momento em que justificou a falta da presidente, 27 

que se encontra em São Paulo participando do curso Ética em 28 

Movimento/CFESS. A Coordenadora dos trabalhos promoveu a 29 

leitura do edital e solicitou dos (as) presentes que aprovassem a 30 

inclusão na pauta da apresentação do trabalho que vem sendo 31 

realizado pela Central de Transplantes do Estado de Goiás. Após 32 

esclarecimentos a plenária aprovou inclusão do item na pauta que, 33 

em seguida foi franqueada a palavra ao Sr. Ademir para que se 34 

pronunciasse em nome da Central de Transplantes, onde discorreu a 35 

sua competente explanação por um período de mais ou menos sete 36 

(00h07min) minutos. Dando prosseguimento aos trabalhos na forma 37 



da pauta veiculada no competente edital, a conselheira vice-38 

presidente colocou a importância das Comissões do CRESS e da 39 

participação dos (as) profissionais de base nas mesmas, convidando 40 

os presentes a participarem. Ato contínuo a conselheira quem regia 41 

os trabalhos informou sobre o Encontro Goiano do Sócio Jurídico 42 

que será realizado dia vinte e seis (26) de outubro (10) do corrente 43 

ano, pela COFI; O Encontro Estadual de Serviço Social e 44 

Seguridade Social, com data a ser definida para inicio de novembro 45 

que precederá ao quinto (5º) Encontro Nacional de Serviço Social e 46 

Seguridade Social que acontecerá nos dias dezenove (19), vinte (20) 47 

e vinte e um (21) de novembro (11) em Belo Horizonte MG; 48 

Também foi informado aos presentes que a Conferencia Estadual de 49 

Assistência Social será realizada nos dias quatro (04), cinco (05) e 50 

seis (06) de novembro (11) de dois mil e quinze (2015). A 51 

conselheira vice-presidente solicitou que os presentes façam uma 52 

breve apresentação, ato que de imediato foi realizado dando mais 53 

amigabilidade a todos. Após as apresentações as Comissões 54 

ADMFIN, Seguridade Social, COFI, Comunicação, Inscrição, 55 

Licitação e Ética, fizeram cada uma, por um representante, 56 

explanações das atividades desenvolvidas dentro do planejamento 57 

anual até a presente data. As explanações suscitaram um rico debate 58 

no ambiente da plenária sobre a relevância das Comissões para o 59 

CRESS e os interesses da categoria dos Assistentes Sociais. A 60 

conselheira primeira (1ª) tesoureira Júnia apresentou o 61 

detalhamento dos gastos do Conselho e como se dá a cota parte, 62 

uma obrigação de repasse para o CFESS. Após explanação da 63 

conselheira Junia o assistente social de base Almir questionou o 64 

papel do CFESS e o que ele tem feito pelos CRESS (S). A 65 

assistente social Tereza esclareceu a importância do papel do 66 

CFESS em relação aos CRESS (S). Dorivan enfatizou a luta do 67 

CFESS na defesa da profissão. O Contador Bruno apresentou a 68 

prestação de contas exemplificando a arrecadação anual de dois mil 69 

e onze (2011) a dois mil e quinze (2015), bem com os índices de 70 

inadimplência e a sua considerável redução ao longo dos anos; Os 71 

gastos totais por rubrica e os índices econômicos para o percentual 72 

de reajuste para o ano vindouro de dois mil e dezesseis (2016). 73 

Devido o avançar da hora e em respeito aos profissionais de outros 74 



municípios que se fizeram presentes, foi aprovado a modificação na 75 

ordem da pauta, passando à discussão do item quatro (4), qual seja, 76 

a definição da anuidade para o ano de dois mil e dezesseis (2016), 77 

considerados os parâmetros definidos no último Encontro Nacional 78 

CFESS/CRESS. O Contador apresentou dois (2) índices de 79 

aumento estabelecidos com base nos parâmetros do Conjunto e nos 80 

gastos e necessidades reais do CRESS a partir da anuidade de 2015, 81 

tendo em vista a conjuntura econômica para o ano de dois mil e 82 

dezesseis (2016), sendo quinze por (15%) o mínimo e dezenove por 83 

cento o máximo (19%). Após apresentação dos índices com os 84 

esclarecimentos do contador, a palavra foi franqueada para os 85 

participantes sobre o item quatro (04), definição da anuidade para o 86 

ano que se aproxima. Após longa discussão o assistente social 87 

Almir contrariando os índices apresentados sugeriu o índice de 88 

aumento na razão de doze por cento (12%) que, segundo a sua 89 

visão, era o que não onerava em demasia a categoria que na sua 90 

maioria tem baixos salários e um grande contingente de 91 

desempregados. A conselheira Carmem no uso da palavra 92 

franqueada esclareceu que esse aumento é inviável conforme 93 

apresentação das receitas e despesas, e que quinze por cento (15%) 94 

o mínimo sugerido pelo Contador, corre o risco do Conselho no ano 95 

de dois mil e dezesseis (2016), fechar as contas no vermelho. 96 

Também, que se houverem alterações nos índices inflacionários, 97 

mas se for definido pelos presentes na assembléia o CRESS arcará, 98 

e se não conseguir pagar as contas, chamará uma nova assembleia 99 

para junto com a categoria definir novas  estratégias para lidar com 100 

a crise financeira que poderá ser instalada. Neste sentido e envolta 101 

numa acalorada discussão, a assistente social de base Sandra 102 

sugeriu o índice intermediário de dezessete por cento (17%). Após 103 

apresentadas as defesas envolvendo os índices apresentados e 104 

sugeridos, foi aberto o processo de votação para aprovação da 105 

anuidade para o ano de dois mil e dezesseis (2016), tendo como 106 

referencia os índices de dezenove por cento (19%), máximo, 107 

dezessete por cento (17%), proposta intermediária, de quinze por 108 

centos (15%) a mais baixa apresentada pelo Contador, e a de doze 109 

por cento (12%), na hora oportuna não houve defesa. Realizada a 110 

votação com a participação dos vinte e três (23) participantes  aptos  111 



a  decidirem, o resultado alcançado foi o seguinte: 1 – dez (10) 112 

votos favoráveis para o índice de 19%; 2 - cinco votos cinco (05) 113 

votos favoráveis para índice de dezessete por cento (17%), nenhum 114 

voto para o índice de quinze por cento (15%); três (03) abstenções 115 

foram verificadas. Dos 5 (cinco) profissionais restantes um (01) foi 116 

embora antes da votação e os demais se mantiveram inertes ao 117 

processo sem qualquer manifestação a favor ou mesmo contrária 118 

aos índices em questão. Após apresentação do resultado o assistente 119 

social Marcos Vinicius solicitou a atenção de todos e repudiou o 120 

índice de aumento de dezenove por cento (19%) democraticamente 121 

aprovado, relatando que iria liderar um boicote ao pagamento da 122 

anuidade definido na assembleia, dizendo ainda, que quem votou 123 

nesta porcentagem eram trabalhadores do CRESS e membros da 124 

gestão. Em resposta ao profissional, a assistente social Renata 125 

esclareceu que como trabalhadora e ativa tem direito a participação 126 

e,  também  ao  voto.  Finalizando  os  trabalhos  e  encerrada  a 127 

votação, em ato contínuo, foram apresentadas duas (02) propostas: 128 

1 - realização de campanha educativa para combater o exercício 129 

ilegal da profissão junto aos órgãos empregadores, públicos e 130 

privados; 2 - estudar a possibilidade de cobrança da inscrição nos 131 

eventos realizados pelo do CRESS 19ª Região GO, principalmente 132 

para a Semana do Assistente Social. Devido o avançar da hora em 133 

razão da prolongada discussão acerca do aumento da anuidade já 134 

aprovada, os itens três (03) e cinco (05) da pauta não foram 135 

discutidos. Como não foi possível avançar com os trabalhos a 136 

Assembleia foi encerrada. Como função de direção eu, Laura Leni 137 

Macedo Paranaguá Lago lavrei a presente ata a qual assino 138 

juntamente com os (as) demais presentes que apuseram assinatura 139 

na competente lista a qual segue anexa e integrante da presente ata.  140 


