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Ata da Iª Assembléia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais- CRESS- 12ª Região- Dia 20 1 
de Junho de 2013 2 
 3 
 4 
Ao vigésimo dia de junho de 2013, na cidade de Florianópolis – SC, na sede do CRESS-12ª 5 
Região, situada na Rua dos Ilhéus, 38 – Edifício APLUB, 10º andar, sala 1005, realizou-se sob a 6 
coordenação da Presidente, Conselheira Magali Régis Franz CRESS nº 1168 a Iª Assembleia 7 
Geral Ordinária dos Assistentes Sociais de 2013. Dentro da pauta estabelecida e havendo 8 
“quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram abertos. A Conselheira 9 
Presidente iniciou dando boas vindas a todos/as os/as profissionais presentes, em seguida 10 
esclareceu o não adiamento da data de realização da Assembleia, tendo em vista as mobilizações 11 
e manifestações nacionais, uma vez que pelo Regimento Interno do CRESS12ª Região as 12 
assembleias precisam ser divulgadas com antecedência de 15 dias, devendo ser publicada no 13 
Diário Oficial, e jornal de circulação estadual,  bem como a expedição de Convocação via 14 
impressa  a todos os profissionais ativos. O cancelamento geraria a retomada do processo,   15 
gerando um alto custo a categoria. Além do custo o adiamento foi impossível principalmente 16 
porque a pauta dessa Assembleia previa a eleição dos Delegados que representarão o CRESS 12ª 17 
Região no Encontro Descentralizado (Porto Alegre - SC) e no Encontro Nacional da Categoria 18 
(Recife - PE), caso fosse cancelada essa data não haveria tempo hábil para realizar uma nova 19 
assembleia e escolher os Delegados Titulares e Suplentes, assim Santa Catarina ficaria sem 20 
representação nos referidos encontros. Dando continuidade foi apresentado os membros da atual 21 
gestão "Ética e Autonomia para Avançar na Luta", diretoria e conselho fiscal, a equipe de 22 
trabalho do CRESS 12ª Região e as Comissões Permanentes e Temáticas. Na sequência a 23 
presidente Magali Franz destacou as atividades realizadas no primeiro semestre de 2013 e as 24 
programadas para o segundo semestre deste ano, assim como as estratégias para a 25 
implementação da Lei das 30 horas. Além dos informes sobre os eventos que o CRESS 26 
participou, a  Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI apresentou as principais audiências 27 
realizadas e as principais demandas atendidas. Iniciando o processo de eleição dos delegados que 28 
representarão o CRESS no encontro Descentralizado e no Encontro Nacional foi apresentado a 29 
agenda de reuniões e datas dos eventos. O Encontro Descentralizado será realizado em Porto 30 
Alegre (RS) nos dias 19 e 20 de julho e o 42º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 31 
será de 05 a 08 de setembro na cidade de Recife (PE). Como preparativo para o Encontro 32 
Descentralizado será realizada uma reunião com os delegados e suplentes, definida para os dias 33 
04 e 05 de julho na sede do CRESS12ª Região. Na sequência, iniciou-se o processo de Eleição 34 
dos/as Delegados/as para o Encontro Descentralizado Sul e o para o 42º Encontro Nacional 35 
CFESS/CRESS. Neste ponto de pauta, a Conselheira Magali Régis Franz conduziu o processo 36 
de votação dos/as candidatos/as. A Conselheira informou que o CRESS Santa Catarina tem 37 
4.630 (quatro mil seiscentos e vinte) profissionais inscritos até a presente data. Assim, conforme 38 
orienta o Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS - Resolução CFESS nº 469/2005, deve ser eleito 39 
em Assembleia Geral, número de delegados em proporcionalidade com número de profissionais 40 
inscritos. Considerando que acima de 1000 (mil) profissionais inscritos, deverão ser eleitos 5 41 
(cinco) delegados, mais um delegado para cada 1000 (mil) de fração superior a 500 (quinhentos). 42 
Diante disso, o CRESS 12 ª Região tem direito a representação de 8 (oito) Delegados/as no 43 
Encontro Nacional CFESS/CRESS, sendo 50% (cinquenta) representantes da Diretoria e 50% 44 
(cinquenta) representantes de Base da Categoria. Feitos os devidos esclarecimentos, a primeira 45 
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etapa de votação foi relativa à deliberação quanto ao número de delegados representando a 46 
Diretoria e o número de delegados representantes de profissionais de Base. Sendo que a Diretoria 47 
levantou a proposta de eleição de 4 (quatro) delegados/as de Diretoria e 4 (quatro) de Base, 48 
proposta aceita pela Plenária. Foram apresentados os nomes de representantes da diretoria: 49 
Titulares: Magali Regis Franz nº 1168, Helena M. B. Brandão nº 1858, Kátia Figueiredo nº 50 
1023 e Rosinete Laurindo nº 1839. Suplentes: Eliéte M. de Lima nº 1698, Zenici D. Herbst nº 51 
3114, Cória Helena Vieira nº 5268 e Maristela A . dos Santos nº 2271, sendo acatados pela 52 
plenária com exceção da assistente social  Eliéte M. de Lima  que não estava presente. E foram 53 
eleitas representantes de Base: Titulares: Marta de Lourdes de Almeida Nunes nº 5011, Natalli 54 
Pazini Silva nº 4449, Maria Dolores Thiesen nº 1811 e Edinaura Luza nº 4398. Suplentes: 55 
Fabiana Luiza Negri nº 2076, Cristiane Claudino nº 1341 e Carolina Rodrigues Costa nº 6169. 56 
Finalizando a I Assembleia Geral Ordinária de 2013 foi apresentado os objetivos, o público alvo 57 
e a programação do Congresso Catarinense de Assistentes Sociais (CCAS). Evento que será 58 
realizado de 22 a 24 de agosto em Florianópolis (SC) com o Tema Exercício profissional, 59 
formação e o projeto ético-político frente ao desenvolvimentismo na atualidade. Nada mais 60 
havendo a tratar, deu-se por encerrado os trabalhos da Iª Assembléia Geral Ordinária dos 61 
Assistentes Sociais, e eu, Vanessa Rocha CRESS 4105, primeira secretária lavrei a presente ata, 62 
que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Florianópolis, vinte de junho de dois mil e treze.63 
  64 


