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Ata da II Assembleia Geral Ordinária dos1 
ano de 2016 2 
 3 
Aos vinte e sete dias do mês de 4 
na sede do CRESS-12ª Região, situada na Rua dos Ilhéus, 38 5 
1005, realizou-se sob a coordenação da Presidente, Conselheira 6 
nº 2840 a II Assembleia Geral Ordinária7 
estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 8 
abertos. Após, foi dada sequ9 
2016; 2) Apresentação do Planejamento das principais Ações para 2017; 3) Proposta 10 
Orçamentária - 2017; 4)  Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício 11 
profissional - 2017; 5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub; 6)  12 
Informes Gerais. A Conselheira Presidente13 
os/as profissionais presentes14 
leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade15 
exercício 2016: a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840 apresentou a 16 
gestão e a composição do quadro de trabalhadores/as co CRESS 12ª Região. 17 
a palavra à Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 para leit18 
recebido dos profissionais de Lages, o qual tratava 19 
dos/as Assistentes Sociais e manifestando20 
em razão dos salários percebidos pela categoria21 
se pelo não reajuste da anuidade. Em relação a criação do Sindicato dos/as Assistentes Sociais a 22 
Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 orientou os presentes sobre o 23 
posicionamento do conjunto CFE24 
realização de uma Roda de Conversa sobre "Organização Sindical: como ocupar esses espaços?" 25 
a ser desenvolvida no próximo ano. A conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 26 
2840 retomou a palavra e passo27 
se refere as ações desenvolvidas pela Comissão de Orientação e Fiscalização 28 
conselheira Danielle Cardoso M. Sobreira CRESS 3326 apresentou as atividades e ações 29 
desenvolvidas no exercício de 201630 
para 2017: como segundo ponto de pauta a conselheira presidente Rosana Maria Pr31 
CRESS 2840 apresentou a p32 
discussões, em que a plenária considerou importante as ações previstas aprovando o 33 
planejamento. 3) Proposta Orçamentária 34 
Carvalho Figueiredo CRESS 1023 realizou a apresentação da 35 
aprovada por unanimidade. 36 
exercício profissional - 201737 
CRESS 1023 realizou a apresentação das pro38 
INPC + 1,5% e a segunda somente o INPC, após discussão sobre as demandas do CRESS 12ª 39 
Região e as ações planejadas a plenária em votação aprovou a primeira proposta de INPC + 40 
1,5%, tendo apenas um voto co41 
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ia Geral Ordinária dos/das Assistentes Sociais- 

dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na cidade de Florianópolis 
12ª Região, situada na Rua dos Ilhéus, 38 – Edifício APLUB, 10º andar, sala 

se sob a coordenação da Presidente, Conselheira Rosana Maria Prazeres
ia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais de 201

havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 
Após, foi dada sequência à pauta: 1) Apresentação das principais Ações do exercício 

do Planejamento das principais Ações para 2017; 3) Proposta 
2017; 4)  Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício 

2017; 5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub; 6)  
A Conselheira Presidente iniciou os trabalhos dando 

os/as profissionais presentes, em seguida procedeu-se uma rápida apresentação e logo após
leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. 1) Apresentação das principais Açõe

a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840 apresentou a 
gestão e a composição do quadro de trabalhadores/as co CRESS 12ª Região. 
a palavra à Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 para leit
recebido dos profissionais de Lages, o qual tratava sobre a possibilidade de criação do Sindicato 
dos/as Assistentes Sociais e manifestando-se contrário a qualquer reajuste proposto, dizendo que 
em razão dos salários percebidos pela categoria os/as Assistentes Sociais de Lages manifestam
se pelo não reajuste da anuidade. Em relação a criação do Sindicato dos/as Assistentes Sociais a 
Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 orientou os presentes sobre o 
posicionamento do conjunto CFESS/CRESS e como encaminhamento a plenária indicou a 
realização de uma Roda de Conversa sobre "Organização Sindical: como ocupar esses espaços?" 
a ser desenvolvida no próximo ano. A conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 

passou à apresentação das principais ações da gestão em 2016
se refere as ações desenvolvidas pela Comissão de Orientação e Fiscalização 
conselheira Danielle Cardoso M. Sobreira CRESS 3326 apresentou as atividades e ações 

exercício de 2016. 2) Apresentação do Planejamento das principais Ações 
como segundo ponto de pauta a conselheira presidente Rosana Maria Pr

CRESS 2840 apresentou a proposta de ações planejadas para 2017, abrindo em seguida para 
discussões, em que a plenária considerou importante as ações previstas aprovando o 

3) Proposta Orçamentária - 2017: em seguida a conselheira tesoureira Katia 
Carvalho Figueiredo CRESS 1023 realizou a apresentação da proposta orçamentária, a qual foi 
aprovada por unanimidade. 4)  Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do 

2017: ato contínuo a conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueiredo 
CRESS 1023 realizou a apresentação das propostas de reajustes da anuidade, sendo a primeira o 
INPC + 1,5% e a segunda somente o INPC, após discussão sobre as demandas do CRESS 12ª 
Região e as ações planejadas a plenária em votação aprovou a primeira proposta de INPC + 

tendo apenas um voto contrário, ficando assim definido o valor da anuidade em R$ 550,08 
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 CRESS- 12ª Região, do 

na cidade de Florianópolis – SC, 
Edifício APLUB, 10º andar, sala 
Rosana Maria Prazeres CRESS 

de 2016. Dentro da pauta 
havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 

Apresentação das principais Ações do exercício 
do Planejamento das principais Ações para 2017; 3) Proposta 

2017; 4)  Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício 
2017; 5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub; 6)  

 as boas vindas a todos/as 
se uma rápida apresentação e logo após à 

Apresentação das principais Ações do 
a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840 apresentou a 

gestão e a composição do quadro de trabalhadores/as co CRESS 12ª Região. Em seguida passou 
a palavra à Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 para leitura do e-mail 

sobre a possibilidade de criação do Sindicato 
se contrário a qualquer reajuste proposto, dizendo que 

os/as Assistentes Sociais de Lages manifestam-
se pelo não reajuste da anuidade. Em relação a criação do Sindicato dos/as Assistentes Sociais a 
Coordenadora Técnica Fabiana Luiza Negri CRESS 2076 orientou os presentes sobre o 

SS/CRESS e como encaminhamento a plenária indicou a 
realização de uma Roda de Conversa sobre "Organização Sindical: como ocupar esses espaços?" 
a ser desenvolvida no próximo ano. A conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 

apresentação das principais ações da gestão em 2016, no que 
se refere as ações desenvolvidas pela Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI a 
conselheira Danielle Cardoso M. Sobreira CRESS 3326 apresentou as atividades e ações 

2) Apresentação do Planejamento das principais Ações 
como segundo ponto de pauta a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres 

, abrindo em seguida para 
discussões, em que a plenária considerou importante as ações previstas aprovando o 

em seguida a conselheira tesoureira Katia 
proposta orçamentária, a qual foi 

4)  Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do 
ato contínuo a conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueiredo 

postas de reajustes da anuidade, sendo a primeira o 
INPC + 1,5% e a segunda somente o INPC, após discussão sobre as demandas do CRESS 12ª 
Região e as ações planejadas a plenária em votação aprovou a primeira proposta de INPC + 

ntrário, ficando assim definido o valor da anuidade em R$ 550,08 
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(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) que poderá ser pago em cota única com desconto 42 
de 15% até 10/02/2017, com desconto de 10% até 10/03/2017 e com desconto de 5% até 43 
10/04/2017, ou com valor integral até 10/05/2017, a partir desta data o valor passará a ser 44 
cobrado com juros e multas conforme a Resolução 45 
parcelamento que poderá ser feito em 06 vezes no valor de R$ 91,6846 
sessenta e oito centavos). 5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub47 
após a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840, retomando a palavra, 48 
apresentou a proposta de aquisição de uma sala no Edifício Aplub,49 
atualmente o CRESS 12ª Região tem 50 
documentos. Após discussão a plenária encaminhou para que a Diretoria providencie a avaliação 51 
técnica do imóvel garantindo que o mesmo esteja adequado52 
seguida procedeu-se a votação ficando assim: proposta 01 pela aquisição obteve 12 votos, 53 
proposta 02 pela não aquisição obteve 04 votos, e um voto declarado pelo agente fiscal 54 
Cleverton Cidiclei Maciel CRESS 4188 que diz não conc55 
de construção do prédio e as questões relativas a segurança, e também houve uma abstenção, 56 
ficando aprovada a compra. 57 
Prazeres CRESS 2840 informou que o I Semi58 
Social ocorrerá no dia 30/11/2016 e as inscrições serão através do Site do CRESS/SC.59 
havendo a tratar, deu-se por encerrado os trabalhos da 60 
Assistentes Sociais, e eu, 61 
presente ata, que após lida e aprovada, vai por mi62 
2016. 63 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
CRESS 12ª REGIÃO 

Rua dos Ilhéus, Nº 38 - 10º Andar – Ed. APLUB - Salas 1004/1005/1006 
CEP 88010-560 - Florianópolis - SC - Fone / Fax: (48) 3224-6135 

Email: cress@cress-sc.org.br - Site: www.cress-sc.org.br 
 

 

(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) que poderá ser pago em cota única com desconto 
de 15% até 10/02/2017, com desconto de 10% até 10/03/2017 e com desconto de 5% até 

com valor integral até 10/05/2017, a partir desta data o valor passará a ser 
cobrado com juros e multas conforme a Resolução CRESS nº 038/2016.
parcelamento que poderá ser feito em 06 vezes no valor de R$ 91,68

5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub
a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840, retomando a palavra, 

apresentou a proposta de aquisição de uma sala no Edifício Aplub, repass
atualmente o CRESS 12ª Região tem dificuldades de espaço físico para
documentos. Após discussão a plenária encaminhou para que a Diretoria providencie a avaliação 
técnica do imóvel garantindo que o mesmo esteja adequado às necessidades deste Regional. Em 

se a votação ficando assim: proposta 01 pela aquisição obteve 12 votos, 
proposta 02 pela não aquisição obteve 04 votos, e um voto declarado pelo agente fiscal 
Cleverton Cidiclei Maciel CRESS 4188 que diz não concordar com a aquisição devido ao tempo 
de construção do prédio e as questões relativas a segurança, e também houve uma abstenção, 

a compra. 6)  Informes Gerais: a conselheira presidente Rosana Maria 
Prazeres CRESS 2840 informou que o I Seminário Catarinense de Serviço Social e Seguridade 
Social ocorrerá no dia 30/11/2016 e as inscrições serão através do Site do CRESS/SC.

se por encerrado os trabalhos da II Assembl
eu, Fabiana Luiza Negri CRESS 2076, coordenadora técnica,

presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Florianópolis, 
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(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) que poderá ser pago em cota única com desconto 
de 15% até 10/02/2017, com desconto de 10% até 10/03/2017 e com desconto de 5% até 

com valor integral até 10/05/2017, a partir desta data o valor passará a ser 
/2016. Também definiu-se o 

parcelamento que poderá ser feito em 06 vezes no valor de R$ 91,68 (noventa e um reais e 
5)  Discussão e aprovação aquisição de sala no Edifício Aplub: logo 

a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres CRESS 2840, retomando a palavra, 
repassando à plenária que 

espaço físico para arquivar seus 
documentos. Após discussão a plenária encaminhou para que a Diretoria providencie a avaliação 

sidades deste Regional. Em 
se a votação ficando assim: proposta 01 pela aquisição obteve 12 votos, 

proposta 02 pela não aquisição obteve 04 votos, e um voto declarado pelo agente fiscal 
ordar com a aquisição devido ao tempo 

de construção do prédio e as questões relativas a segurança, e também houve uma abstenção, 
a conselheira presidente Rosana Maria 

nário Catarinense de Serviço Social e Seguridade 
Social ocorrerá no dia 30/11/2016 e as inscrições serão através do Site do CRESS/SC. Nada mais 

Assembleia Geral Ordinária dos 
coordenadora técnica, lavrei a 

m assinada. Florianópolis, 27 de outubro de 


