
ATA DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL 19ª REGIAO – GOIÁS  

 

Ata da I Assembleia Ordinária do Conselho Regional de Serviço Social 

– 19ª Região aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e 

quinze, as quatorze horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se na 

sede do Conselho Regional de Serviço Social as conselheiras, Ilma 

Inácia de Sousa Pugliesi, Laura Leni Macedo Paranaguá Lago, Dorivan 

Maria da Silva Torres, Valdirene Lúcia Luz, Sandra Maria dos Santos, 

Junia Rios Campelo, Ana Maria da Trindade e Carmem Regina Paro; a 

Coordenadora  Executiva Elizângela Ribeiro e demais participantes 

constantes em lista anexa, para discussão da seguinte pauta:1) 

Informes de interesse da categoria; 2)  Escolha de delegados (as) para 

representantes da categoria que participarão do Encontro 

Descentralizado na cidade e Cuiabá-MT nos dias 02, 03, 04 e 05 de 

julho que precede o 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS; 3) Outros 

assuntos de interesse da categoria. Iniciada a assembleia a 

conselheira presidente Ilma solicita aos (às) presentes que façam uma 

breve apresentação. Após as apresentações, Ilma profere a leitura da 

pauta constante do edital e de artigos do Regimento Interno que dão 

legitimidade à referida Assembleia. A conselheira presidente coloca a 

importância do compromisso das profissionais de base para devolutiva 

de tudo que vão vivenciar e das deliberações do 43º Encontro.  Ilma 

propõe inversão de pauta, discutindo-se o item 1, posteriormente o item 

3 e por último o item 2 (eleição de delegados (as)). A solicitação de 

inversão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

De acordo com a inversão de pauta inicia-se a discussão 1) Informes: 

Grecthen (assistente social do INSS) informa sobre o indicativo de 

greve dos (das) servidores (as) do INSS para o dia 07/07/2015 e 

solicita adesão da categoria; Junia (conselheira 1ª tesoureira do 

CRESS) informa sobre a 9ª Conferencia Municipal de Saúde que 

acontecerá nos dia 25, 26 e 27 de junho na sede da Sociedade Goiana 

de Pecuária e Agricultura – SGPA; Omari Ludovico (assistente social 

aposentada da UFG) informa que em setembro o Estudo Café com 

Marx completa 4 anos e faz o convite para participação da categoria, o 

mesmo acontece todos os sábados das 08 as 12 horas no NUPESC da 

PUC Goiás; Walderez Loureiro (assistente social aposentada da PUC-

Goiás) coloca a importância do envolvimento do CRESS-Goiás na 

Frente Nacional Contra as Privatizações e informa sobre a realização 

do Seminário da Frente Nacional ocorrido em Goiânia no final da 

semana passada. A mesma informa ainda, que existe um documento 

sobre a inserção do assistente social na educação votado e aprovado 



pela Câmara Municipal, mas que até o momento o prefeito de Goiânia 

não o assinou. Neste sentido, solicita verificação de pauta do CRESS 

para discussão e tomada de providencias quanto ao assunto; Valdirene 

Luz (conselheira suplente do CRESS) informa que o site do CRESS 

está com novo formato e aberto a participação dos (as) profissionais; 

Dorivan Maria (conselheira vice-presidente do CRESS) informa que o 

CRESS faz parte do Fórum Contra a Redução da Maioridade Penal; 

Ilma Inácia informa que a profissional Maristela irá representar o 

CRESS no Conselho Municipal de Saúde; Sandra Maria (conselheira 

coordenadora da COF) informa e relembra que no próximo dia 30/06 

será colocado novamente em votação o PL que versa sobre a  redução 

da maioridade penal e que precisamos nos manifestar; Neste sentido, 

Dorivan informa que dia 30/06 haverá uma caravana para Brasília para 

manifestação contra a redução da maioridade penal, coloca que a 

situação é muito complicada, pois a correlação de forças é 

demasiadamente desigual; 2) Outros: Abre-se a fala para a plenária 

para que sejam colocadas as demandas da categoria. Vera (assistente 

social professora da PUC-Goiás) coloca a importância da inserção do 

assistente social nos movimentos sociais. Relata que o Conselho 

Municipal de Saúde solicitou representação do CRESS, na qual foi 

indicado o nome da assistente social Joana Mendes; Omari Ludovico 

se posiciona acerca da inserção do assistente social na educação, 

afirma que estamos lutando pela atuação do (a) profissional na 

educação infantil, pois na universidade e nos institutos federais essa é 

uma realidade; Joana Mendes parabeniza o CRESS pela realização da 

audiência publica na Semana do Assistente Social; Madalena 

(assistente social de Morrinhos) coloca a satisfação em estar 

participando desta Assembleia e relata que por estar no interior se 

sente à margem para participar das atividades do CRESS por várias 

dificuldades, dentre elas a distancia da Capital. Ressalta a dificuldade 

da participação dos (as) profissionais de serviço social no Conselho 

Municipal de Saúde de Morrinhos, pois a grande maioria destes tem 

contratos de trabalho precarizados e ela (Madalena) já representa o 

CRESS no Conselho Municipal de Saúde de Caldas Novas. A mesma 

solicita o empenho do CRESS para garantir a representatividade do 

Conselho (CRESS) nesta instância. Solicita ainda, o fortalecimento do 

NUCRESS de Caldas Novas, colocado como compromisso de 

campanha desta Gestão. Em reposta, a conselheira presidente Ilma se 

compromete em estar em Caldas Novas até o final do mês de 

setembro para trabalhar o fortalecimento do referido NUCRESS; 

Luzenildo (assistente social de Caldas Novas) coloca que o NUCRESS 

está falho na questão da documentação que comprove sua criação, 

mas que o CRESS-Goiás tem dado total apoio em relação ao 

desenvolvimento do NUCRESS-Caldas Novas. Relata que a situação 



em que se encontram os (as) profissionais não só de Caldas, mas de 

toda a Região é crítica, pois estão envolvidos (as) com politica e não 

com o projeto ético-politico do serviço social e isso reflete no 

direcionamento da profissão. Coloca que é preciso o CRESS se 

posicionar quanto ao assunto; Dorivan reforça o compromisso do 

CRESS com os NUCRESS e da atuação do Conselho nas diversas 

politicas e Conferencias. A mesma coloca uma preocupação quanto a 

paridade na representação do Conselho Municipal de Assistência 

Social que se refletirá na Conferencia Municipal; Luzenildo relata que 

na Comissão Intergestores Bipartide - CIB o assistente social foi 

colocado como profissional opcional no Programa Viver sem Limites, o 

mesmo questiona se houve representação do CRESS no Conselho 

Estadual de Saúde para lutar pela inclusão da obrigatoriedade do 

assistente social no Programa. Vera Lúcia ex-conselheira do CRESS 

justifica que não houve continuidade no processo de discussão sobre o 

assunto devido à transição de Gestão. Diante da justificativa de Vera, a 

presidente Ilma sugere como encaminhamento reportar a demanda 

para a comissão de seguridade para discussão, análise e providencias, 

solicitando para tanto a participação do Sr. Luzenildo. Após votação 

pela plenária o encaminhamento sugerido foi aprovado; Madalena 

relata dificuldade em participar do Conselho Municipal de Saúde de 

Caldas Novas, no qual representa o CRESS, pois trabalha na cidade 

de Morrinhos e não consegue liberação. Nesse sentido a diretoria do 

CRESS se compromete em enviar documento oficial para a instituição 

na qual a profissional trabalha para que a mesma seja liberada como 

representante do CRESS nas reuniões do Conselho Municipal de 

Caldas. 3) Eleição de delegados (as) para o representação no 

Descentralizado e 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS: a presidente 

Ilma esclarece que o processo de eleição de delegados perpassa pela 

dimensão financeira do CRESS. Sendo assim, este ano foi aprovado 

em reunião do Conselho Pleno a liberação de 6 vagas (titulares) e 6 

vagas (suplentes) para delegados, sendo 6 integrantes da gestão e 6 

de base. Após esclarecimentos abre-se para as inscrições dos 

candidatos presentes: 1) Kenia Magalhães Gonçalves; 2) Wesley Junio 

Nunes; 3) Maria Madalena Costa; 4) Marisa Moura do Nascimento; 5) 

Priscila da Silva Souza; 6) Polyana Ramos Magalhães. Aprovado pela 

plenária processo de votação aberta em lista tríplice. Os 3 mais 

votados serão titulares e os suplentes serão definidos por maior 

numero de votos a partir do 4º colocado.  Os seguintes profissionais 

foram eleitos titulares: 1- Maria Madalena Costa (21 votos); 2- Priscila 

da Silva Souza (20 votos); 3- Polyana Ramos Magalhães (16 votos), 

seguidos dos seguintes suplentes: 1- Kênia Magalhães Gonçalves (13 

votos); 2- Wesley Junio Nunes (10 votos) e 3- Marisa Moura do 

Nascimento (07 votos). Não havendo nada mais a tratar eu primeira 



secretária lavrei esta Ata e assino juntamente com os (as) demais 

presentes em lista anexa. 

 


