
O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 12ª Região, convoca os Assistentes 
Sociais de Santa Catarina para a 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2013 que será realizada no 
auditório do CRESS 12ª Região (R. dos Ilhéus, 38 - Ed. Aplub - 12º andar, Sl 1203 - Centro 
- Florianópolis), no dia 20/06/2013 às 18h30 em primeira convocação e às 19h em segunda 
convocação, tendo a seguinte ordem do dia:

1. Apresentar as ações do CRESS 12ª Região - 1º Semestre de 2013;
2. Eleição dos Delegados/Representantes da Categoria para o Encontro Descentralizado e 

Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS;
3. Congresso Catarinense de Assistentes Sociais;
4. Informes.

O que é Assembleia?
É uma reunião dos membros de um grupo, que discutem e deliberam sobre determinado 

assunto de interesse geral, convocados com antecedência. Trata-se de uma instância deliberativa 
máxima no âmbito das associações, sociedades, autarquias, corporações etc.

 
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 12ª Região
É uma entidade de personalidade jurídica de direito público, com jurisdição no Estado 

de Santa Catarina. É dotado de autonomia administrativa e fi nanceira, sem prejuízo de sua 
vinculação ao CFESS e tem como objetivo básico, disciplinar, orientar, fi scalizar e defender 
o exercício da profi ssão de Assistente Social. (Conforme Regimento Interno do CRESS 12ª 
região)

Assembleia Geral do CRESS
Instância deliberativa, é composta por Assistentes Sociais inscritos no âmbito de jurisdição 

do CRESS 12ª Região, em pleno gozo de seus direitos e quites com as anuidades, até o ano 
anterior, com direito a voz e voto, sendo aberta também à participação de outros Assistentes 
Sociais que não preencham os requisitos acima especifi cados, estudantes de serviço social, 
representantes das entidades da categoria e da sociedade civil com direito a voz. (Conforme 
Regimento Interno do CRESS 12ª Região)

A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Pleno do CRESS 12ª Região 
ordinariamente duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante 
convocação por maioria simples do Conselho Pleno.

A convocação para a Assembleia Geral será efetivada por meio de publicação em jornal 
de grande circulação ou em diário ofi cial, edital afi xado na sede do CRESS, ou outro meio 
de comunicação a todos os inscritos no CRESS, com antecedência mínima de 15 dias da data 
designada para a realização da Assembleia. (Conforme Regimento Interno do CRESS 12ª 
Região)

Compete à Assembleia Geral:
- Discutir e aprovar o Regimento Interno do CRESS ou suas reformulações, para efeito de 

homologação pelo Conselho Pleno do CFESS;
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- Discutir e propor a criação e a extinção das Seccionais, no âmbito de sua jurisdição, bem 
como sobre as normas de funcionamento dessas, assegurando uniformidade de ação, atendidas 
as condições e critérios estabelecidos pela Consolidação das Resoluções do CFESS;

- Estabelecer o valor das anuidades de pessoa física e jurídica; formas de parcelamento e 
descontos; taxas e emolumentos para o exercício subseqüente, respeitados os limites percentuais 
que forem estabelecidos no Encontro Nacional CFESS/CRESS e na legislação em vigor;

- Apreciar, discutir, apresentar, aprovar e referendar as sugestões para compor a proposta 
orçamentária do CRESS 12ª Região, a ser homologado pelo CFESS;

- Apreciar e discutir a prestação de contas e relatório anual das atividades do CRESS 12ª 
Região na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada pelo menos até 15 (quinze) dias antes 
do Encontro Nacional CFESS/CRESS;

- Eleger delegados para participação no Encontro Nacional CFESS/CRESS respeitada a 
proporcionalidade e demais critérios estabelecidos no Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS;

- Deliberar sobre o repasse de receita que o CRESS 12ª Região destinará às Seccionais, 
sobre a forma de gerenciamento e administração de tais recursos, bem como das formas de 
Prestação de Contas;

- Indicar profi ssionais de Serviço Social para compor a Comissão regional Eleitoral;
- Determinar a instauração de sindicância, para apuração de fatos considerados, em tese, 

como irregulares, ocorridos no âmbito do CRESS, quando constatado ato de omissão ou 
conivência deste, quanto às providências cabíveis;

- Eleger Assistentes Sociais para preenchimento de cargos, em caso de vacância de 
Conselheiros do CRESS ou membros das Seccionais, que impossibilitem a execução de tarefas 
atribuídas ao órgão, sendo que a Assembleia será convocada somente no âmbito de jurisdição 
da Seccional, quando se tratar de eleição para vacância de membros desta.

- Apresentar e apreciar propostas para Encontros Descentralizados, Encontro Nacional 
CFESS/CRESS.
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