
 
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA PROVISÓRIA DO CRESS 12ª REGIÃO 

 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 17 horas e 30 minutos, 

reuniram-se no auditório do Conselho Regional de Serviço Social, sito à rua: Dos 

Ilhéus, nº 38, 12º andar, Sala: 1203, Edifício Aplub, Centro, nesta cidade, a Diretoria do 

CRESS 12ª Região, a Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Alessandra 

Ribeiro de Souza e assistentes sociais, cuja lista de presença está anexada a esta Ata. A 

abertura da Assembleia para a eleição da Diretoria Provisória do CRESS foi realizada 

pela Presidente do CRESS, conselheira Rosana Maria Prazeres, que informou que a 

respectiva assembleia seria coordenada por representante do CFESS, conforme dispõe o 

Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, em casos de eleição para Diretoria Provisória, em 

seguida foi apresentado vídeo institucional do CRESS 12ª Região, após esta explanação 

foi passada a palavra à Conselheira do CFESS. Prosseguindo, foi composta a mesa, 

sendo esta: Alessandra Ribeiro de Souza do CFESS, a conselheira Rosana Maria 

Prazeres Presidente do CRESS 12 ª Região, em seguida foi apresentada pela 

representante do CFESS Alessandra Ribeiro de Souza, aos presentes a pauta da 

assembleia, sendo assim definida: 1 – Informes; 2 – Explicação dos Objetivos da 

Assembleia; 3 – Abertura para discussão; 4 – Eleição da Diretoria Provisória: 

Presidente, Secretário, Tesoureiro, 3 membros do Conselho Fiscal e 1(um) suplente de 

Diretoria; 4.1 – Apresentação de Candidaturas nominalmente; 5 -  Encerramento. 

Passado este momento, partiu-se para apresentação das candidaturas: 1 – Informes: Foi 

convidado os/as profissionais a participarem da reunião da Comissão Financeira da 

ALESC para acompanhar a votação do PLC 0014.2/2016. A conselheira presidente 

convidou a todos/as para participarem do evento do Dia do/a Assistente Social a se 

realizar em Florianópolis no dia 17/05/2017, ocasião de posse da Diretoria Provisória, 

informou que o CRESS/SC está organizando juntamente com os NUCRESS encontros 

de formação nos onze (11) Núcleos de Base do CRESS/SC. A representante do CFESS 

Alessandra Ribeiro de Souza convocou os/as profissionais para participarem do 

recadastramento nacional para nova DIP, destacou a importância de participação dos/as 

Assistentes Sociais nos eventos do Dia do/a Assistente Social especialmente pelo atual 

contexto de grandes desafios para a profissão. 2 – Explicação dos Objetivos da 



 
Assembleia: A representante do CFESS Alessandra fez todos os esclarecimentos acerca 

do processo eleitoral, enfatizando que a Diretoria Provisória a ser eleita nesta data terá a 

função precípua de organizar o processo eleitoral, bem como dar prosseguimento as 

ações do Conselho. Destacou ainda que a Gestão atual deverá ter seu mandato até dia 

17/05/2017, data em que a Diretoria Provisória deverá assumir. 3 – Abertura para 

discussão: foram feitos esclarecimentos acerca da quantidade de cargos a serem eleitos. 

4 – Eleição da Diretoria Provisória: Presidente, Secretário, Tesoureiro, 3 membros do 

Conselho Fiscal e 1(um) suplente de Diretoria; 4.1 – Apresentação de Candidaturas 

nominalmente; Após abriu-se o processo de votação ficando eleito para Presidente: 

Kátia Madeira CRESS nº 1227 por unanimidade; Secretária: Luciana Koerich Andrade 

CRESS nº 1885 por unanimidade; Tesoureiro: Maristela Antonia dos Santos CRESS nº 

2271 por unanimidade; Conselho Fiscal: 1º membro: Fernanda Tomasi Dias CRESS nº 

3651 por unanimidade; 2º membro: Carmem Lucia da Silva CRESS nº 2450 por 

unanimidade; 3º membro: Maria Antonia Carioni Carsten CRESS nº 3019 por 

unanimidade; Suplente: Jacquelline Benedet Martins CRESS nº 1380 por unanimidade. 

Finalizando a assembleia, foram feitas as considerações pelas/os Conselheiro/a do 

CFESS e CRESS desejando bom trabalho aos eleitos. Nada mais havendo a assembleia 

foi encerrada, e eu, Fabiana Luiza Negri CRESS nº 2076, Coordenadora Técnica, lavrei 

a presente ata, que segue por mim assinada. 

 


