
ATA DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

SERVIÇO SOCIAL 19ª REGIAO – GOIÁS  2 

Ata da II Assembleia Ordinária do Conselho Regional de Serviço Social 3 

– 19ª Região aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e 4 

dezesseis, na sede do Conselho Regional de Serviço Social, sito à Rua 5 

215, Qd. 72 Lt. 18 nº150 – Setor Coimbra. Realizou-se a segunda 6 

Assembleia Ordinária do CRESS-GO. A primeira chamada foi realizada 7 

ás 14 horas e após 30 (trinta) minutos a segunda, conforme parágrafo 8 

9º do Regimento Interno. Estavam presentes as conselheiras, Ilma 9 

Inácia Pugliesi (Presidente), Dorivan Maria da Silva Torres (Vice-10 

presidente), Laura Leni Macedo Paranaguá Lago (1ª Secretária),   11 

Sandra Maria (Conselho Fiscal), Nilda Lúcia (segunda secretária), 12 

Maria Ciurinha (2ª Tesoureira), a Suplente Valdirene Lúcia Luz, e 13 

demais participantes constantes em lista anexa, para discussão da 14 

seguinte pauta:1) Informes de interesse da categoria; 2) Prestação de 15 

Contas do  ano exercício 2016; 3) Socialização das deliberações do 16 

quadragésimo quinto (45º) Encontro Nacional CFESS\CRESS; 4) 17 

Definição da anuidade para 2017, considerando os parâmetros 18 

definidos no último Encontro Nacional CFESS\CRESS; 5) Indicação de 19 

profissionais para composição da Comissão Regional Eleitoral, tendo 20 

em vista o próximo pleito. 6) Outros assuntos e/ou demandas de 21 

interesse da categoria. Iniciada a assembleia a conselheira presidente 22 

Ilma profere a leitura da pauta constante do edital e de artigos do 23 

Regimento Interno que dão legitimidade à referida Assembleia. Ilma 24 

solicita ás pessoas presentes que façam uma breve apresentação. 25 

Após as apresentações, iniciou-se o primeiro item da pauta 1 - informes 26 

de interesse da categoria: a) a conselheira presidente Ilma informa 27 

sobre o Encontro Nacional de Pesquisadores\as em Serviço Social – 28 

ENPESS, que acontecerá em Ribeirão Preto – SP, nos dias 04 e 05 de 29 

dezembro do corrente ano. b) Informa também sobre o II Encontro de 30 

Seguridade Social do CRESS-GO no dia 24 de novembro na PUC-31 

Goiás. Informa ainda, que o CRESS-GO está acompanhando de perto 32 

as ocupações dos estudantes contra o Projeto de Emenda 33 

Constitucional – PEC 55. Coloca que o Conselho apoia o movimento e 34 



expõe os malefícios que a PEC 55 apresenta aos trabalhadores\as do 35 

país caso venha a ser aprovada. c) Informa sobre a audiência pública 36 

que ocorreu hoje dia 18 de novembro na Câmara Municipal de Goiânia 37 

para discussão da PEC-55 e que devemos apoiar a ideia de referendo 38 

sobre a PEC. d) Por último informa que Goiânia vai sediar o VI 39 

Seminário Nacional da Frente contra as Privatizações que acontecerá 40 

nos dias 25,26 e 27 de novembro no auditório da Faculdade de 41 

Educação da Universidade Federal de Goiás. Ilma faz colocações 42 

sobre a auditoria ocorrida no CRESS-GO pelo Tribunal de Contas da 43 

União – TCU. e) A profissional de base Sandra informa sobre o curso 44 

Ética em Movimento, o qual participou em São Paulo nos dias 04 e 05 45 

de novembro. A mesma apresentou devolutiva do curso para os 46 

presentes, dentre estas a mudança para a multiplicação do referido 47 

curso.  f) A profissional de base Grete relata sobre a greve de três (3) 48 

meses ocorrida do INSS e sobre a PEC 257 que retira direitos dos\as 49 

trabalhadores\as e da frustração quanto a pífia participação dos\as 50 

profissionais de Serviço Social nos movimentos sociais de modo geral. 51 

g) Ilma informa sobre a caravana à Brasilia no dia 29 de novembro e da 52 

mobilização nacional dos assistentes sociais no dia 30 de novembro. 53 

Dando seguimento a pauta passamos ao item 2) prestação de contas 54 

exercício 2016: o contador Bruno apresenta demonstrativo de 55 

arrecadação e gastos do Conselho de 2012 a 2016 fazendo um 56 

comparativo entre os números. Apresenta também minuciosamente á 57 

plenária as receitas e despesas do CRESS-GO do ano de 2016, 58 

sempre abrindo para plenária na perspectiva de sanar eventuais 59 

dúvidas. 3) Socialização das deliberações do quadragésimo quinto 60 

(45º) Encontro Nacional CFESS\CRESS: a profissional de base 61 

Elizangela Ribeiro apresenta à plenária de forma clara e competente as 62 

deliberações ocorridas no quadragésimo quinto (45º) Encontro 63 

Nacional CFESS\CRESS. 4) Definição da anuidade para 2017, 64 

considerando os parâmetros definidos no último Encontro Nacional 65 

CFESS\CRESS: a presidente Ilma retoma que o CRESS-GO passou 66 

por uma auditoria pelo TCU no ano de 2016 que implicou em 67 

capacitações dos trabalhadores. A conselheira suplente Valdirene, 68 



coordenadora da comissão de licitação coloca que nesta auditoria o 69 

TCU não encontrou nenhuma irregularidade, apenas fez sugestões 70 

para melhorias nas contas do Conselho. O contador Bruno faz a 71 

explanação do levantamento contábil do CRESS-GO para o ano de 72 

2017 e apresenta o número de inscritos, a conselheira Laura, 73 

coordenadora da comissão de Inscrição esclarece á plenária o que são 74 

inscritos ativos, cancelados, isentos etc. Bruno continua e apresenta 75 

índices importantes (IPCA – IBGE; IGPM –FGV; INCC –DI – FGV; 76 

SELIC) que devem ser considerados para discussão do índice de 77 

reajuste da mensalidade do Conselho para o ano de 2017. O mesmo 78 

propõe um aumento de 8,47% (com base na inflação). Após 79 

explanação e discussão com colocações importantes advindas da 80 

plenária, define-se três índices para votação: 8% (540,03); 4% (520,03) 81 

e 0% (500,03). Abre-se a votação com apresentação de crachá em 82 

cada índice apresentado.  Após votação ficou definido o índice de 83 

reajuste de 4%, sendo o resultado: 0 (zero) para o índice 8%; 18 84 

(dezoito) para o índice 4% e 9 (nove) para o índice 0%. Item 5) 85 

Indicação de profissionais para composição da Comissão Regional 86 

Eleitoral, tendo em vista o próximo pleito: a presidente Ilma profere a 87 

leitura do calendário eleitoral do Conjunto CFESS\CRESS e do 88 

regulamento para candidatura á vaga na Comissão. Abre-se para 89 

manifestação da plenária e apresentação de nomes para composição 90 

da referida Comissão, sendo eles: 10) Polyanna Ramos;  2)  Luzinete 91 

Rezende da Incarnação; 3) Elizangela da Conceição Ribeiro; 3) 92 

Lucelena Francisca Itacarambi e 4) Sandra dos Reis Batista. 6) Outros 93 

assuntos e/ou demandas de interesse da categoria: a profissional de 94 

base Alexandra inicia fala imprimindo sua  opinião sobre a profissão, o 95 

afastamento e a não defesa por parte do CFESS de questões 96 

importantes que envolvem os profissionais assistentes sociais. Abre-se 97 

neste momento discussão acerca do levantamento feito pela 98 

profissional no qual a maioria dos\as presentes discordam da visão da 99 

mesma e se posicionaram em defesa do conjunto CFESS\CRESS. Ao 100 

final da assembleia foram tirados os seguintes encaminhamentos: 1) O 101 

CRESS-GO participará da inauguração da agencia do INSS – Cidade 102 



Jardim que contará com a presença do Ministro Meireles e do 103 

Governador Marconi com intuito de protestar contra a PEC-55. 2) 104 

Melhorar a proximidade com os profissionais do interior do Estado. 3) O 105 

assessor jurídico do CRESS elaborará um documento respaldado na 106 

legislação em vigor, no qual constará o direito dos\as profissionais 107 

assistentes sociais participarem das reuniões do Conselho para ser 108 

encaminhado às Instituições empregadoras. A assembleia se encerrou 109 

ás 19 horas e não havendo nada mais a tratar, eu primeira secretária 110 

lavrei a presente Ata e assino juntamente com os\as demais presentes 111 

em lista anexa. 112 

 113 


