CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
Gestão 2020 -2023 -Não se render, nem recuar: o CRESS em todo lugar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ASSISTENTES SOCIAIS
NAS AREAS DE JURISDIÇÃO DO NUCRESS ABAIXO RELACIONADO
A presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região – CRESS/PA, no exercíciode
suas atribuições legais e em conformidade com regimento interno deste CRESS 1ª Região Art.
5º; com a Resolução Nº 02/2018, que cria os Núcleos de Base do CRESS 1ª Região; com a
Resolução CRESS 1ª Região n. 09/2020, que altera o art. 3º da Resolução CRESS nº 02/2018;
com Portaria CRESS 1ª Região nº 13/2022 vem convocar todas/os Assistentes Sociais em dia
com suas obrigações éticas e financeiras com este CRESS 1ª Região, para participarem da
Assembleia Geral de Assistentes Sociais das Regiões identificadas abaixo, com a seguinte
ordem do dia:
NUCRESS GUAMÁ
Data: 29/04/2022
Local: Auditório do 3ª Centro Regional de Saúde – Rua Major Wilson, S/N
Bairro: Nova Olinda – CEP: 68745000 Castanhal - Pará.
Hora: 08h00. Com segunda chamada às 08h30
Pauta
 Recomposição do Núcleo de Base da Região – NUCRESS
É importante frisar que:

As assembleias seguirão os parâmetros de segurança biológica na atual
conjuntura em observância às determinações sanitárias estaduais e da localidade
identificadas a partir das ferramentas de monitoramento oficiais. Portanto, o acesso aos
locais da plenária será condicionado ao uso de máscaras de proteção individual e
apresentação de comprovante de imunização atualizado, bem como documento de
identificação oficial com foto;

Conforme o artigo 2º da Portaria CRESS 1ª Região nº 13/2022 O CRESS 1ª
Região poderá, em qualquer tempo, decidir pela suspensão ou interrupção dos processosde
escolha da coordenação de NUCRESS, mesmo após lançado o edital, em face do
agravamento da situação epidemiológica da localidade, conforme indicações das
ferramentas de monitoramento oficiais;

Cabe destacar a importância desse espaço de deliberação para o fortalecimentoda
nossa categoria profissional, na construção democrática das ações do Conselho e no
fortalecimento do Serviço Social no Estado do Pará.

OLGA MYRLA TABARANÃ SILVA CONSELHO
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 1ª REGIÃO
CONSELHEIRA PRESIDENTE

