
ATA DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

SERVIÇO SOCIAL 19ª REGIAO – GOIÁS  2 

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

– 19ª Região ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, 4 

na sede do Conselho Regional de Serviço Social, sito à Rua 215, Qd. 5 

72 Lt. 18 nº 150 – Setor Coimbra. Realizou-se a primeira chamada ás 6 

14 (quatorze) horas e após 30 (trinta) minutos a segunda, conforme 7 

parágrafo 9º do Regimento Interno. Estavam presentes as 8 

conselheiras, Ilma Inácia Pugliesi (Presidente), Dorivan Maria da Silva 9 

Torres (Vice-presidente), Laura Leni Macedo Paranaguá Lago (1ª 10 

Secretária),  Carmem Regina Paro (Conselheira Fiscal), Sandra Maria 11 

(Conselheira Fiscal) e Maria Ciurinha (2ª Tesoureira), a Suplente 12 

Valdirene Lúcia Luz, e demais participantes constantes em lista anexa 13 

para discussão da seguinte pauta:1) Informes de interesse da 14 

categoria; 2) Escolha de representantes da categoria para participação 15 

no Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Cuiabá-MT 16 

em data a ser definida; 3) Processo eleitoral; 4) Apresentação das 17 

atividades do CRESS; e 5) Outros assuntos e/ou demandas de 18 

interesse da categoria. Iniciada a assembleia a conselheira presidente 19 

Ilma profere a leitura da pauta constante do edital e de artigos do 20 

Regimento Interno que dão legitimidade à referida Assembleia. Ilma 21 

solicita ás pessoas presentes que façam uma breve apresentação. 22 

Após as apresentações, iniciou-se o primeiro item da pauta 1 - informes 23 

de interesse da categoria: a conselheira presidente Ilma informa sobre 24 

o 15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS que será 25 

realizado entre os dias 05 e 09 de setembro em Olinda – PE, que 26 

celebrará os 80 anos do Serviço Social no Brasil e os 20 anos das 27 

diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 28 

em Serviço Social - ABEPSS; A realização do 15º Encontro Nacional 29 

de Pesquisadoras/es em Serviço Social - ENPESS de 04 a 09 de 30 

dezembro na cidade de Ribeirão Preto – SP; informa ainda, sobre o 31 

levantamento realizado pela Comissão de Orientação e Fiscalização -32 

COFI acerca do número de assistentes sociais que compõe o quadro  33 

da Secretaria Municipal de Assistência Social que evidenciou que 34 

existem aproximadamente 140 profissionais atuando com contratos 35 

precarizados nesta Secretaria.  Diante destas evidencias o CRESS-GO 36 

iniciou a luta para o chamamento dos (as) assistentes sociais 37 

classificados (as) no concurso público da Prefeitura Municipal de 38 

Goiânia. A conselheira informa também,  sobre a reunião ocorrida no 39 

dia 16 de junho passado com o prefeito Paulo Garcia, na qual o mesmo 40 

se comprometeu em chamar um número expressivo de profissionais, 41 

porém condicionou o chamamento ao desligamento de trabalhadores 42 

comissionados. Esclarece que depois de ocorrida a reunião o CRESS 43 



foi informado que serão chamados (as) 20 assistentes sociais, Ilma 44 

ressalta que o CRESS continua na articulação para garantir condições 45 

dignas de trabalho para as (os) profissionais assistentes sociais com 46 

vínculo de trabalho precarizado e pela qualificação da política de 47 

assistência social na SEMAS. O assistente social de base, docente da 48 

Universidade Federal de Goiás George Ceolin informa sobre o grupo 49 

de estudo Café com Marx criado pelo CRESS-GO em 2011 por meio 50 

da Comissão de Trabalho e Formação. Esse tem por objetivo reunir 51 

profissionais, docentes, estudantes e profissionais de outras categorias 52 

com o intuito de aproximar as diretrizes e princípios que norteiam a 53 

profissão de Serviço Social com os desafios do exercício e formação 54 

profissional a partir da concepção marxiana. O grupo se reúne uma vez 55 

por mês, sempre aos sábados das 08 às 12 horas. Inicialmente os 56 

encontros eram realizados na sede do CRESS e posteriormente 57 

passou a acontecer no NUPESQ – Área I da PUC Goiás. Devido a 58 

realização desta assembleia definiu-se por um encontro extra, amanhã 59 

dia 02 de julho visando oportunizar a participação de profissionais de 60 

outros municípios. A conselheira Dorivan Informa sobre a pesquisa de 61 

doutorado que a professora Neimy Batista está finalizando sobre as 62 

condições de trabalho do assistente social e tem o CRESS como 63 

espaço desta pesquisa. A assistente social de base, servidora do INSS 64 

Grete relata que a precarização do trabalho não atinge apenas os (as) 65 

assistentes sociais, mas todos os trabalhadores com a apresentação e 66 

votação de projetos como o das terceirizações e o PLP 257\16 que diz 67 

respeito ao refinanciamento das dívidas dos Estados e Municípios e 68 

para isto tem em seu bojo o congelamento de salários dos 69 

trabalhadores por 6 anos, perdas de gratificações e progressões, 70 

incentivo ao Programa de Demissão Voluntária - PDV e suspensão de 71 

concursos públicos dentre outros. Informa que os (as) assistentes 72 

sociais do INSS estão se organizando conjuntamente com os 73 

sindicatos por ramo de atividade para lutar contra estes projetos. 74 

Informa ainda, que a partir da luta pela reformulação do edital do último 75 

concurso do INSS os (as) assistentes sociais do Brasil inteiro se 76 

reuniram e retomaram o Fórum de Debate do Serviço Social dentro da 77 

Federação Nacional dos Trabalhadores na Previdência Social, no qual 78 

se deliberou a realização do Encontro Nacional do Serviço Social na 79 

Previdência Social com apoio do CFESS nos dias 09 e 10 de julho, e 80 

dia 02 de julho acontecerá o Encontro Estadual. Vera Lúcia 81 

representante da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 82 

Serviço Social - ABEPSS no Centro Oeste parabeniza a gestão do 83 

CRESS-GO pela condução do Conselho e também pela organização 84 

da Semana do Assistente Social. A mesma informa que estarão 85 

organizando a ABEPSS itinerante, a qual acontecerá em Goiânia, 86 

Cidade de Goiás, Brasília e Cuiabá, esclarece que posteriormente 87 



encaminhará a programação. A conselheira Carmem Paro informa 88 

sobre o falecimento da prof. Maria Lúcia Carvalho ocorrido hoje 89 

(01\07\2016) pela manhã, ela fazia parte do programa de pós-90 

graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 91 

enaltece sua trajetória de contribuição para o Serviço Social.  92 

Passamos ao item 2 - Escolha de representantes da categoria para 93 

participação no 45º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado 94 

em Cuiabá-MT em data a ser definida: a Presidente profere a leitura do 95 

Art. 12 do Regimento Interno do Conjunto CFESS\CRESS para balizar 96 

a escolha dos representantes. A mesma reafirma a importância do 97 

compromisso por parte das (os) profissionais de base que 98 

representarão o CRESS no Encontro, para devolutiva à categoria de 99 

tudo que irão vivenciar e os resultados das deliberações do Encontro 100 

Nacional CFESS\CRESS que será realizado do dia 13 a 16 de outubro 101 

do corrente ano.  A presidente Ilma esclarece que o processo de 102 

eleição de delegados perpassa pela dimensão financeira do CRESS e 103 

é paritário entre gestão e profissionais de base. Sendo assim, este ano 104 

foi aprovado em reunião do Conselho Pleno a liberação de 2 vagas 105 

(titulares) e 2 vagas (suplentes) para gestão e 2 vagas (titulares) e 2 106 

vagas (suplentes) para profissionais de base. Após esclarecimentos 107 

abre-se para as inscrições dos candidatos presentes sendo eles (as): 108 

1) Kênia Magalhães Gonçalves; 2) Almir Rodrigues da Mata; 3) 109 

Luzinete Rezende da Incarnação; 4) Lucelena Francisca Itacarambi; 5) 110 

Nara Costa; 6) Elizangela da Conceição Ribeiro. Aprovado pela 111 

plenária processo de votação aberta, com voto individual, assim os 2 112 

mais votados serão titulares e os suplentes serão definidos por maior 113 

numero de votos a partir do 3º colocado. Os seguintes profissionais 114 

foram eleitos titulares: 1- Elizangela (12 votos); 2- Luzinete (06 votos); 115 

seguidos dos seguintes suplentes: 1- Lucelena (05 votos); 2- Almir (04 116 

votos) e Nara (04 votos); 3- Kênia Magalhães Gonçalves (01 voto). 3) 117 

Processo eleitoral: a conselheira Ilma ressalta que em maio de 2017 a 118 

gestão 2014\2017 se encerra e dentro do Conjunto CFESS\CRESS o 119 

processo eleitoral se instala depois do Encontro Nacional. A eleição é 120 

presidida pelo CFESS, fundamentada no código eleitoral que versa 121 

sobre os trâmites necessários de condução da eleição. Ilma relata que 122 

este item foi colocado em pauta com intuito de informar e dar ciência 123 

aos profissionais acerca do processo eleitoral. O assessor jurídico do 124 

CRESS Dr. Baltazivar apresenta os pontos relevantes do processo 125 

eleitoral e após sua explanação responde às perguntas e dirimi dúvidas 126 

da plenária. 4) Apresentação das atividades do CRESS: a conselheira 127 

presidente destaca que as atividades do CRESS serão apresentadas 128 

por meio das Comissões de Seguridade Social e de Orientação e 129 

Fiscalização. A coordenadora da Comissão de Seguridade Social 130 

Dorivam inicia a apresentação colocando que as reuniões da Comissão 131 



acontecem nas últimas sextas-feiras de cada mês, na sede do CRESS 132 

das 14h30min ás 17h30min e está aberta à participação de todos. 133 

Dorivan relata que as atividades da Comissão de Seguridade se 134 

pautam nas deliberações do Conjunto, aprovadas no último Encontro 135 

Nacional para o eixo seguridade social. Elencou várias atividades 136 

desenvolvidas pela Comissão tais como: participação na articulação do 137 

Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS; discussão e articulação 138 

para implantação de uma  política estadual de assistência social, que 139 

hoje é realidade no Estado; realização de audiência pública, na qual foi 140 

debatida a política de assistência; ciclos de debates com apresentação 141 

de trabalhos de graduação e pós-graduação e de experiências 142 

profissionais na área da assistência durante a Semana do Assistente 143 

Social; articulação com movimentos sociais para discussão do 144 

Beneficio de Prestação Continuada; articulação com outras categorias 145 

para implementação da mesa de negociação tanto a nível de Estado 146 

quanto de Município; realização de reunião com Prefeito de Goiânia 147 

para exigir chamamento dos concursados de 2012; Continuidade na 148 

luta para inserção do assistente social na Educação, subsidiada pelo 149 

GT Educação; reunião com o Prefeito de Goiânia para pressionar a 150 

regulamentação da Lei municipal aprovada que insere o assistente 151 

social na educação, dentre outros. A agente fiscal Thaisy inicia a 152 

apresentação da Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI 153 

esclarecendo que a COFI não fiscaliza instituições de ensino superior e 154 

sim os campos de estágio. Apresenta as ações realizadas  realizados 155 

neste primeiro semestre deste ano: Realização de 79 fiscalizações de 156 

credenciamento de estágio, por meio do sistema criado pelo CFESS; 157 

138 orientações telefônicas acerca de denúncias; 97 atendimentos na 158 

sede do CRESS sobre cancelamento do registro profissional; 03 159 

lacrações de material técnico sigiloso; 02 pareceres de inscrição de 160 

pessoa jurídica; participação em reuniões das demais Comissões do 161 

CRESS; Apoio aos NUCRESS; ações conjuntas com assessoria 162 

jurídica em situações que indiquem violação de direitos; reuniões em 163 

conjunto com o conselho de psicologia e judiciário no que se refere a 164 

discussão de elaboração de laudos e pareceres solicitados pelo 165 

judiciário aos (às) assistentes sociais; foram realizadas 132 visitas de 166 

fiscalização em 16 municípios; dentre outros. 5) Outros assuntos e/ou 167 

demandas de interesse da categoria: a conselheira presidente abre 168 

para plenária. Raquel assistente social de Caldas Novas questiona se o 169 

levantamento realizado pela COFI, mencionado no início da 170 

assembleia, só contemplou o município de Goiânia ou se estendeu 171 

para outros municípios, e qual o posicionamento do CRESS em relação 172 

aos contratos precarizados nos demais municípios e em relação 173 

também aos concursos públicos no interior do Estado que são 174 

realizados e os profissionais não são chamados. Ilma esclarece que o 175 



levantamento realizado pela COFI abrangeu apenas o município de 176 

Goiânia, isso devido aos concursos realizados neste município estar 177 

com prazos se expirando sem o devido chamamento. Informa que o 178 

CRESS tem acompanhado de perto a situação de Caldas Novas, pois 179 

o CRESS tem representação no Conselho Municipal de Assistência 180 

Social de Caldas e que esse processo de precarização do trabalho não 181 

é isolado da conjuntura atual. Informa ainda, sobre o NUCRESS de 182 

Caldas e convida a profissional para fazer parte do mesmo. Alexandra  183 

assistente social de base introduz fala acerca da  sindicalização dos 184 

(das) assistentes sociais, visto que a mesma faz parte da diretoria do 185 

sindicato dos (as) assistentes sociais do Estado de Goiás. Após  186 

discussão envolvendo a plenária acerca do assunto, definiu-se que o 187 

CRESS fará ampla discussão com assistentes sociais de base sobre 188 

sindicalização baseada na história da profissão e dos posicionamentos 189 

do CFESS. A assistente social Raquel questiona o que a COFI está 190 

fazendo em relação à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, 191 

no que tange a definição de trabalho para os (as) profissionais 192 

assistentes sociais nos Centros de Referencia de Assistência Social – 193 

CRASS por parte da mesma. A conselheira Dorivan esclarece que a 194 

OVG não compõe o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 195 

portanto, não pode definir linha de trabalho nos CRASS. A partir dessa 196 

discussão definiu-se que esse assunto será pautado na próxima 197 

reunião da Comissão de Seguridade do CRESS. A assembleia se 198 

encerrou ás 19 horas e não havendo nada mais a tratar, eu primeira 199 

secretária lavrei a presente Ata e assino juntamente com os (as) 200 

demais presentes em lista anexa. 201 


