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ATA DA I ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL- CRESS 9ª REGIÃO, 
REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO 
HOTEL SAN RAPHAEL, SITUADO NO LARGO DO AROUCHE, 
150 – CENTRO – SÃO PAULO/SP. Ao segundo dia do mês de 
julho de dois mil e dezessete reuniram-se 120 participantes, sendo 
109 assistentes com inscrição ativa, e 11 em outras modalidades 
previstas no regimento da presente Assembleia Geral Ordinária 
convocada pelo Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 9ª 
Região/SP, tendo como pauta: 1) Abertura e início dos trabalhos; 
2) Leitura do Regimento da Assembleia; 3) Contextualização 
dos desafios do conjunto CFESS/CRESS para subsidiar os 
trabalhos em grupo; 4) Divisão dos grupos por eixos: a) 
Administrativo e financeiro; b) Comunicação e Formação 
Profissional; c) Orientação e Fiscalização Profissional; d) Ética 
e Direitos Humanos, e Relações Internacionais; e) Seguridade 
Social; 5) Apresentação de Contas do exercício 2016; 6) 
Apresentação e aprovação das propostas dos grupos; 7) 
Apresentação e eleição de delegados/as da base e referendo 
dos/as representantes da direção que irão compor a delegação 
para o Encontro Descentralizado Sudeste, a ser realizado no 
Estado do Rio de Janeiro na cidade de Niterói, e do Encontro 
Nacional CFESS/CRESS, no Distrito Federal na capital Brasília; 
8)Leitura e Aprovação de Moções; 9)Outras Pautas. 1) Abertura 
e início dos trabalhos: A Presidenta do CRESS/SP, assistente 
social Kelly Rodrigues Melati, procedeu à abertura em primeira 
chamada as 08h30, e realizou-se a segunda chamadas às 09h00 
com o número de assistentes sociais presentes no local, dando 
boas vindas a todos/as, e procedendo na sequência a abertura de 
espaço para inclusão de outras pautas, não sendo incluída 
nenhuma pauta além da prevista. 2) Leitura do Regimento da 
Assembleia: Realizada leitura do Regimento da I Assembleia Geral 
Ordinária do CRESS – 9ª Região/SP (ANEXO I) pelos diretores 
Júlio César de Andrade e Keila Rafaela de Queiroz Silva da direção 
estadual, sem nenhum destaque e com aprovação unânime das/os 
participantes. 3) Contextualização dos Desafios do Conjunto 
CFESS/CRESS para subsidiar os trabalhos em grupo: 
Exposição realizada inicialmente pela Prof. Dra. Terezinha 
Rodrigues e em seguida pela Presidenta do CRESS/SP Kelly 
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Rodrigues Melatti. A contextualização chamou atenção ao cenário 
brasileiro marcado com o avanço das investidas de retirada de 
direitos da classe trabalhadora e com características substantivas 
do neoliberalismo, sobretudo com relação às contra-reformas em 
curso (previdência e trabalhista). Foi destacado o quanto esse 
cenário impacta na vida da classe trabalhadora e, também, o 
quanto coloca de desafios para as pautas do Conjunto CFESS / 
CRESS, com rebatimentos no exercício profissional do/a assistente 
social. Foi explicitado que os iniciais 46 dias da gestão do 
CRESS/SP -  Ampliações: Trilhando a Luta com Consciência de 
Classe foi marcado por fortes demandas da sociedade para 
entidades que se colocam na defesa intransigente dos direitos 
humanos, como é o caso do CRESS/SP e já anuncia a necessidade 
de luta e resistência que a realidade concreta convoca o conjunto 
CFESS/CRESS. Nesse sentido, no ano de planejamento do 
conjunto CFESS/CRESS foi demarcado que partir de análises de 
conjuntura é fundamental para que as deliberações compactuadas 
dialoguem com a realidade e possam oferecer subsídio à luta 
permanente à favor dos legítimos interesses da classe trabalhadora. 
4) Divisão de grupos por eixos: O diretor Ubiratan orientou a 
todas e todos presentes que as atividades seriam dividas em eixos 
temáticos, conforme recomendação do CFESS e seguiriam a 
previsão do regimento da assembleia, e orientou sobre os locais 
onde cada eixo seria discutido. 5) Apresentação de Contas do 
exercício 2016: O diretor Matsuel Martins da Silva, Conselheiro 
Fiscal, apresentou as constas do Exercício de 2016, ressaltando a 
informação de que a mesma em breve estará disponível no Portal 
da Transparência. Apresentação apreciada pelas/os participantes 
sem destaques. As 13h30 os trabalhos foram interrompidos, 
conforme programação, para que as/os participantes pudessem 
fazer uma refeição, com retorno às 14h30. 6) Apresentação e 
aprovação das propostas do grupos: A diretora Ana Léa Martins 
Lobo e o diretor Guilherme Moraes da Costa coordenou a 
apresentação dos eixos temáticos, seguindo leitura, destaques e 
aprovação das propostas (ANEXO II), conforme previsto em 
regimento da assembleia. Diretor Júlio Cesar de Andrade 
apresentou para assembleia o resultado de seu diálogo com as 
crianças que estiveram no “espaço criança”, sendo que a referida 
avaliação consta no ANEXO III da presente ata. A assistente social 
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Francilene Gomes, também, registrou sua avaliação sobre o 
espaço, considerando o mesmo um avanço para garantia e 
qualificação da participação das mulheres nos espaços 
deliberativos do Conjunto CFESS/CRESS. 7) Apresentação e 
eleição de delegados/as da base e referendo dos/as 
representantes da direção que irão compor a delegação para o 
Encontro Descentralizado Sudeste, a ser realizado no Estado 
do Rio de Janeiro na cidade de Niterói, e do Encontro Nacional 
CFESS/CRESS, no Distrito Federal na capital Brasília: A diretora 
Patrícia Ferreira da Silva, iniciou com a formação da Comissão de 
Eleição de Delegados, que foi composta por 06 (seis) assistentes 
sociais com inscrição ativa , essa comissão assumiu a condução da 
candidatura, apresentação de candidatos, orientação para votação, 
coleta e contagem dos votos, e apresentação dos/as delegados/as 
eleitos/as. Rol de delegados/as eleitos/as e suplentes consta no 
ANEXO IV da presente ata, bem como das/os representantes da 
direção referendados na assembleia. 8) Leitura e Aprovação de 
Moções: As diretoras Regiane Cristina Ferreira e Nívea Soares 
Izumi procederam com a coordenação da leitura das moções 
apresentadas nos eixos temáticos, sendo que a plenária aprovou 
em unanimidade as moções apresentadas. Moções aprovadas 
constam do anexo V da presente ata. Nada mais havendo para 
tratar, a presidenta Kelly Rodrigues Melatti deu por encerrada a  
Assembleia às 20h30, da qual nós Nicole Barbosa de Araujo – 
CRESS nº 48.478 (Diretora Estadual) e Luciano Alves – CRESS nº 
31.783 (Diretor Estadual), lavramos a ata que segue por nós e pela 
Presidenta assinada. São Paulo, 01 de julho de 2017. 
 

 

 

 
NICOLE BARBOSA DE ARAUJO – CRESS Nº 48.478                                                    LUCIANO ALVES – CRESS Nº 31.783  
                   DIRETORA ESTADUAL                                                      DIRETOR ESTADUAL 
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ANEXO I 

(REGIMENTO DA I ASSEMBLEIA) 
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ANEXO II  

(PROPOSTAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA) 
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ANEXO III 

(AVALIAÇÃO DO ESPAÇO CRIANÇA) 



 
 

 

7/9 

ANEXO IV 

(ROL DE DELEGADAS/OS ELEITAS/OS EM ASSEMBLEIA E REPRESENTANTES 

DA DIREÇÃO) 
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ANEXO V 

(MOÇÕES APROVADAS PELA ASSEMBLEIA) 


