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Aos 05 (cinco) dias do mês 07 (julho) de 2019 (dois mil e dezenove), às quinze horas, na sede do 1 
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 19ª Região Goiás, sito à Rua 215, qd 72, lt. 18, 2 
nº 150, setor Coimbra, Goiânia GO, CEP nº 74530-130, realizou-se a Primeira Assembleia Geral 3 
Ordinária  do  corrente  ano,  convocada nos termos do edital publicado no Diário Oficial do 4 
Estado – DOE, do dia 12 (doze) – quarta-feira, do mês 06 (junho) do ano de 2019 (dois mil e 5 

dezenove), página 52 (cinquenta e dois), para discutir a seguinte pauta: 1 – INFORMES DE 6 
INTERESSE DA CATEGORIA; 2 – ESCOLHA DE REPRESENTANTES PARA O 7 
ENCONTRO DESCENTRALIZADO DOS CRESS DA REGIÃO CENTRO-OESTE E PARA 8 
O ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS; 3 – OUTROS ASSUNTOS E/OU DEMANDAS 9 
DE INTERESSE DA CATEGORIA. Às 14 horas, horário determinado para o início da 10 

assembleia, verificada presença dos assinantes na lista, ficou constatada a insuficiência de 11 
profissionais aptos para o quórum em primeira chamada. Transcorrido o prazo legal para a 12 

realização da assembleia, com o número de profissionais aptos e constantes da competente lista, 13 
teve início os trabalhos com os/as profissionais presentes. A conselheira presidente Ana Ângela 14 
Torres Brasil, como de praxe, fez a abertura dos trabalhos que, de início fez os seguintes informes 15 
com as seguintes intervenções e considerações: será realizado o programa SUAS de ponta a ponta 16 

pelo CFESS, em Goiânia, no dia 11 (onze) do mês 07 (julho) deste ano, com a participação dos/as 17 
profissionais que trabalham no SUAS; foi realizado na SEMAS de Goiânia, ministrado pela 18 

Conselheira Fátima de Jesus Martins Bento, a formação sobre Ética em Movimento – 19 
parabenizado pela profissional Marilene Gonçalves Silveira. Dentro deste assunto foi levantado 20 
a necessidade de organização do quadro de servidores de Serviço Social da Secretaria, visto que 21 

hoje a política que vem sendo implementada desrespeita a legislação em vigor, onde a grande 22 
maioria dos trabalhadores são contratados de forma precária. Ainda sobre este mesmo assunto a 23 

conselheira Ana Ângela informou que vem acompanhando o processo de concurso público para 24 
essa pasta. Sobre esta situação, qual seja, a situação vista na SEMAS, a Assembleia deliberou 25 
pela instituição de uma comissão formada por representantes do CRESS e assistentes sociais da 26 

SEMAS para acompanhar a organização e realização do concurso público dessa pasta para 27 
garantir o que está previsto na NOB/RH/SUAS. Deliberou-se ainda nesse sentido, a realização 28 

de um encontro, nomeado Encontro Estadual de Seguridade Social. Ainda a título de informes a 29 

conselheira Ana Ângela comunicou que o CRESS Goiás possui representação nos Conselhos 30 
Municipais de Assistência Social e de Saúde e no Conselho Estadual de Assistência Social. A 31 
agente fiscal Renata Carvalho Resende apresentou as ações desenvolvidas pela Comissão de 32 
Orientação e Fiscalização no primeiro semestre. Ainda no uso da palavra a agente fiscal Renata 33 
reforçou a relevância das decisões do Conjunto CFESS/CRESS para a categoria em todo o país. 34 

A conselheira Ana Ângela informou que o Encontro Descentralizado da Região Centro-Oeste 35 
será realizado em Goiânia nos dias 13 (treze) e 14 (quatorze) do mês 09 (julho) deste ano e o 36 
Encontro nacional do conjunto CFESS/CRESS, que ocorrerá nos dias 05 (cinco), 06 (seis), 07 37 
(sete) e 08 (oito) do mês 09 (setembro) também deste ano acontecerá na cidade de Belém – PA. 38 
Resgatou que no dia 24 (vinte e quatro) do mês de 06 (junho) já passado, em reunião do Conselho 39 

Pleno, para participar do Encontro Nacional CFESS/CRESS, foram indicadas e aprovadas, para 40 
deliberação posterior pela Assembleia Geral Ordinária, as seguintes conselheiras: TITULARES: 41 

Ana Ângela Torres Brasil – CRESS GO nº 3592 e Nara Costa – CRESS GO nº 1604 - 42 
SUPLENTES: Heloísa  Alves Ribeiro – CRESS GO nº 1087 e Wanessa Batista Melo CRESS 43 
GO nº 2537. Também foi aprovado e indicado que a agente fiscal Thaísy Cunha Pessoa – CRESS 44 
nº 3527, participará como convidada. Dentro dos limites estatutário e as balizas do Conjunto 45 
CFESS/CRESS, foi sustentado que a assembleia pode indicar e aprovar nomes de representantes 46 
da base/assistentes sociais inscrito/a/s e ativo/a/s para representar a categoria nesses dois 47 
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momentos, quais sejam, os Encontros Regionais e o Nacional CFESS/CRESS, custeados pelo 48 
Regional. Com essa posição foi aberta a discussão para o/a/s profissionais interessado/a/s em 49 
participar dos Encontros Regionais e o Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. A assistente social 50 
Marilene Gonçalves Silveira – CRESS nº 1104 se candidatou justificando sua candidatura por 51 
ser trabalhadora da política de assistência social do município de Goiânia há mais de 28 (vinte e 52 

oito) anos, sustentado que esses momentos enriquecem a atuação profissional. A assistente social 53 
Elizângela Ribeiro – CRESS nº 3576 justificou a possibilidade de sua participação por já ter 54 
trabalhado no CRESS como coordenadora executiva e, que, hoje contribui na Comissão de 55 
Formação e Trabalho Profissional como assistente social de base e se dispõe a continuar 56 
contribuindo com o conjunto CFESS/CRESS. A assistente social Aparecida Maura dos Santos 57 

Andrade – CRESS nº 6064 do município de Rio Quente GO, candidatou-se justificando que faz 58 
parte do NUCRESS e que será um momento rico de aprendizado. Luciene Pereira da Silva – 59 

CRESS nº 2954 que vem atuando em uma Comissão de Instrução e considera ser um momento 60 
de aprendizado para continuar a contribuir nas comissões. Marilda de Fátima da Cruz – CRESS 61 
nº 2947, justificou que nunca participou e que será um momento para aprender e socializar as 62 
discussões do conjunto da categoria. Terminado as apresentações e promovida a deliberação pelo 63 

voto dos participantes aptos e constante da lista presença, foi aprovado mais dois nomes de  64 
representantes de base: TITULARES: Elizângela Ribeiro – CRESS nº 3576 e Marilene 65 

Gonçalves Silveira – CRESS nº 1104 – SUPLENTES: Luciene Pereira da Silva CRESS nº 2954 66 
e Aparecida Maura dos Santos – CRESS nº 6064. As assistentes sociais Ester da Silva – CRESS 67 
nº 3755, Nilva Alves de Oliveira – CRESS nº 6213 e Nilda Lúcia Huarita – CRESS nº 6114, 68 

demonstraram interesse em participar do Encontro Descentralizado da Região Centro Oeste como 69 
convidadas. A assistente social Luzinete Rezende da Incarnação – CRESS nº 3311, demonstrou 70 

interesse em participar do Encontro Nacional CFESS/CRESS como convidada com custo 71 
próprio. Considerando as posições e postulações de cada uma das interessadas, submetidas ao 72 
crivo da Assembleia, ficou aprovada a participação das postulantes. Também ficou aprovado que 73 

havendo recurso ou com recurso próprio, poderá participar dos encontros qualquer trabalhador 74 
deste Regional. A conselheira Tereza reafirmou a importância da devolutiva das participantes 75 

após o retorno dos encontros. Como não houve mais nada a ser tratados, de pronto, a presidente 76 

deste Regional determinou a mim, Thaísy Cunha Pessoa – CRESS nº 3527 agente fiscal, que 77 
lavrasse a presentes ata, que depois de lida e achada conforme foi aprovada pelos presentes. A 78 
lista de presença assinada pelos participantes é parte desta para todos os efeitos legais. 79 


