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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede 1 

do Conselho Regional de Serviço Social 19ª Região/Goiás, sito à Rua 215, qd. 72, lt. 18, 2 

nº 150, Setor Coimbra, CEP nº 74530-130, Goiânia GO, realizou-se a Primeira 3 

Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018, convocada nos termos do edital publicado 4 

no Diário Oficial do Estado – DOE, do dia sete de junho de 2018 – ano 181, nº 22823, 5 

página 45, para discutir a  seguinte pauta: 1 - INFORMES DE INTERESSE DA 6 

CATEGORIA; 2 – ESCOLHA DOS DELEGADOS E SUPLENTES REPRESENTANTES 7 

DA CATEGORIA PARA O ENCONTRO DESCENTRALIZADO DA REGIÃO CENTRO 8 

OESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO MÊS DE JULHO EM 9 

BRASÍLIA DF E, PARA O ENCONTRO NACIONAL A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 10 

7,8 E 9 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO; e 3 – OUTROS ASSUNTOS 11 

E/OU DEMANDAS DE INTERESSE DA CATEGORIA. Às 14 horas, horário 12 

determinado para o início da assembleia, verificada presença dos assinantes na lista, 13 

ficou constatada a insuficiência de profissionais aptos para o quórum em primeira 14 

chamada. Transcorrido o prazo legal para a realização da assembleia, com qualquer 15 

número de profissionais aptos, teve início os trabalhos com os profissionais presentes. 16 

A presidente Ana Ângela Torres Brasil, deu abertura a mesma, reforçando a relevância 17 

desse momento de instância máxima de deliberações para a categoria em todo Brasil. 18 

Informa que o Encontro Descentralizado da Região Centro Oeste ocorrerá em Brasília 19 

nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de julho e o Encontro Nacional do conjunto 20 

CFESS/CRESS, ocorrerá nos dias seis, sete, oito e nove de setembro na cidade de Porto 21 

Alegre – RS. A presidente resgata que no dia quinze de junho em reunião do conselho 22 

pleno, foi indicado e aprovado as seguintes conselheiras para representar a gestão do 23 

CRESS/Goiás: Ana Ângela Torres Brasil – CRESS nº 3592, Kátia Regina Neres Reis - 24 

5084 e Nara Costa – CRESS nº 1604, as conselheiras suplentes Heloisa Alves Ribeiro – 25 

CRESS nº 1087, Tereza Araújo de Souza Araújo – CRESS nº 0962 e Fátima de Jesus 26 

Martins Bento – CRESS nº 3332, os nomes das duas agentes fiscais, Thaisy Cunha 27 

Pessoa – CRESS nº 3527 e Renata Carvalho Resende – CRESS nº 3307 que estarão 28 

indo como convidadas, nomes esses a ser aprovados e deliberados pela assembleia, 29 

instância soberana da categoria, sendo aprovados pelos membros presentes. Seguiu a 30 

assembleia, conforme estatuto do conjunto, a indicar e aprovar três nomes de 31 

representantes da base/assistentes sociais inscritas e ativas para representar a 32 

categoria nesses dois momentos custeados pelo CRESS/Goiás. Ana Ângela abriu 33 
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espaço para os profissionais se colocarem a disposição para irem para ambos os 34 

eventos. A assistente social Nilda, se candidatou para estar participando dos encontros, 35 

justifica sua candidatura dizendo ser conselheira e representante do CRESS/Goiás no 36 

Conselho Estadual de Assistência Social nesta gestão, já ter atuado como conselheira 37 

suplente na gestão passada e se profissional atuante na política de assistência social, 38 

justifica que sua participação será como aprendizagem e também quer refletir como 39 

está se dando a implementação da política de assistência social e o SUAS, visto que 40 

aqui em Goiás essa política pública está muito fragilizada, não está se afirmando como 41 

sistema, há uma ausência de capacitações profissionais, pelo menos é o que ela tem 42 

vivenciado na SEMAS de Goiânia, um desmonte desse política. Outra profissional de 43 

base Mariza Moura, que atua na política de saúde na Região Noroeste de Goiânia e 44 

participou da organização da Semana do(a) Assistente Social no CRESS/Goiás se 45 

candidatou para ir para os encontros, a mesma alega que seu interesse em participar é 46 

no intuito de aprimorar-se profissionalmente e também de fazer a devolutiva para 47 

fortalecer a categoria. A profissional de base Luzinete Rezende, que participa como 48 

profissional de base na COFI e já contribuiu com o CRESS em outras gestões, também 49 

se candidatou. Justifica sua ida nesses encontros, por ser esse momentos, de grande 50 

relevância e que possibilita grandes discussões em nível nacional, sendo muito rico 51 

seus aprendizagens. Porém, justifica que não tem condições de participar do encontro 52 

descentralizado, pois tem compromisso para a referida data, mas se compromete a 53 

estar indo para o Nacional em Porto Alegre. Foi aprovado esses três nomes de 54 

representantes da base: Nilda Lúcia Huarita Colque – CRESS nº 1461, Mariza Moura 55 

do Nascimento – CRESS nº 3350 e Luzinete Rezende da Incarnação – CRESS nº 3311 56 

e como suplentes da base ficou aprovados Ida Teixeira de Assunção – CRESS nº 3420, 57 

Luzenir Correa de Oliveira Pires – CRESS nº 1166 e Sueli Almeida Neves Sousa – 58 

CRESS nº 2371. Prosseguindo a assembleia a assistente social e coordenadora 59 

executiva do CRESS/Goiás Gabriela Batista dos Santos – CRESS nº 4950, se 60 

candidatou para estar indo para os referidos encontros como convidada. Foi aprovado 61 

seu pedido de estar indo como convidada, com a ressalva de custeio de suas despesas 62 

assumida pelo CRESS, após levantamento das possibilidades pela AdmFin. Também 63 

foi deliberado pelos assistentes sociais presentes, que no dia dez de julho o grupo de 64 

profissionais aprovados para estar indo participar de ambos encontros se reunirão na 65 

sede do CRESS/Goiás para reunião de estudo das deliberações aprovadas no encontro 66 
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nacional do conjunto CFESS/CRESS no ano passado, bem como o monitoramento das 67 

deliberações executadas ou não pelo CRESS décima nona região. Nada a mais a ser 68 

tratado, foi encerrada a presente assembleia às dezesseis horas e trinta minutos e eu 69 

Wanessa Batista Melo – CRESS nº 2537, na condição de segunda secretária deste 70 

Conselho, lavro a presente Ata que depois de lida foi aprovada pelos presentes. A lista 71 

de presença a qual também assino conjuntamente com os participantes segue anexa 72 

para os fins de direito e legalidade.  73 


