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Ata da I Assembleia Geral Ordinária dos1 
 2 
Ao vigésimo sexto dia do mês do3 
na sede do CRESS-12ª Região, situada na Rua dos Ilhéus, 38 4 
1005, realizou-se sob a coordenação da Presidente, Conselheira 5 
nº 2840 a I Assembleia Geral Ordinári6 
estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 7 
abertos. Após, foi dada sequencia à 8 
Semestre de 2014; 2) Apresentar a Gestão 2014/2017 9 
3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 2014; 4) Eleição dos 10 
Delegados/Representantes da Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro 11 
Nacional do Conjunto CFESS/CRESS; 5) 12 
boas vindas a todos/as os/as profissionais presentes13 
membros da gestão 2014/201714 
equipe de trabalho do CRESS 12ª Região.15 
Semestre de 2014: na sequência 16 
CRESS 1839 apresentou as atividades realizadas no17 
agendados para o segundo semestre,18 
precípuas, iniciando pela Comissão de Orientação e Fiscalização 19 
de Ética e Comissão de Inscriçã20 
Seguir na Luta”: em seguida 21 
norteadores da atual gestão, destacando: 1) 22 
Público, com ênfase no 23 
emancipação humana; 2) 24 
precarização do trabalho, pela implementação da redução da jornada semanal de trabalho sem 25 
redução de salário; 3) Defesa da formação e exercício profissional de acordo com o projeto ético26 
político da profissão. 3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 201427 
a conselheira Katia Carvalho Figueiredo CRESS 1023 apresentou o Demonstrativo das Re28 
e Despesas realizadas até a presente data, sendo que até maio de 2014 o CRESS/SC arrecadou 29 
R$ 880.653,78 e teve de despesas R$ 477.299,3230 
Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro Nacional do 31 
CFESS/CRESS: iniciando o processo de 32 
de A. Nunes CRESS 5011 explanou sobre o que é o Encontro Nacional, sua finalidade e forma 33 
de organização. Explicou-34 
Encontro Descentralizado da Região Sul35 
neste sentido foi apresentado a agenda de reuniões e datas dos eventos. O Encontro 36 
Descentralizado da Região Sul37 
01/08/2014, e o 43º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS será 38 
setembro na cidade de Brasília39 
realizada uma reunião com os delegados e suplentes40 
sede do CRESS12ª Região.41 
para o Encontro Descentralizado Sul e o para o 442 

 
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 

 

 

ia Geral Ordinária dos/das Assistentes Sociais- CRESS

sexto dia do mês do junho de dois mil e quatorze, 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

estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 
Após, foi dada sequencia à pauta: 1) Apresentar as ações do CRESS 12ª Região 

presentar a Gestão 2014/2017 – “Coletivizar para Seguir na Luta”; 
3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 2014; 4) Eleição dos 
Delegados/Representantes da Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro 
Nacional do Conjunto CFESS/CRESS; 5) Informes. A Conselheira Presidente
boas vindas a todos/as os/as profissionais presentes. Dando continuidade foi apresentado os 

2014/2017 "Coletivizar e Seguir na Luta” diretoria e conselho fiscal, a 
equipe de trabalho do CRESS 12ª Região. 1) Apresentar as ações do CRESS 12ª Região 

a sequência a conselheira Vice-presidente Rosinete Delfino Laurindo 
as atividades realizadas no primeiro semestre de 201

agendados para o segundo semestre, assim como as atividades desenvolvidas pelas comissões 
Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI

de Ética e Comissão de Inscrição. 2) Apresentar a Gestão 2014/2017 
m seguida a presidente Rosana Maria Prazeres

norteadores da atual gestão, destacando: 1) Defesa das Políticas de Proteção Social de âmbito 
Público, com ênfase no combate ao Assistencialismo e à focalização em detrimento à 

2) Defesa dos direitos profissionais dos Assistentes Sociais contra a 
precarização do trabalho, pela implementação da redução da jornada semanal de trabalho sem 

Defesa da formação e exercício profissional de acordo com o projeto ético
3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 2014

a conselheira Katia Carvalho Figueiredo CRESS 1023 apresentou o Demonstrativo das Re
e Despesas realizadas até a presente data, sendo que até maio de 2014 o CRESS/SC arrecadou 

de despesas R$ 477.299,32. 4) Eleição dos Delegados/Representantes da 
Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro Nacional do 

niciando o processo de eleição dos delegados, a conselheira Marta de Lourdes 
de A. Nunes CRESS 5011 explanou sobre o que é o Encontro Nacional, sua finalidade e forma 

-se que os delegados neste dia eleitos rep
da Região Sul e no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, 

foi apresentado a agenda de reuniões e datas dos eventos. O Encontro 
da Região Sul será realizado em Florianópolis (SC

º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS será 
Brasília (DF). Como preparativo para o Encontro Descentralizado será 

realizada uma reunião com os delegados e suplentes, definida para os dias 
sede do CRESS12ª Região. Na sequência, iniciou-se o processo de eleição dos/as Delegados/as 
para o Encontro Descentralizado Sul e o para o 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS
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CRESS- 12ª Região 

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

de 2014. Dentro da pauta 
estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos foram 

Apresentar as ações do CRESS 12ª Região – 1º 
“Coletivizar para Seguir na Luta”; 

3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 2014; 4) Eleição dos 
Delegados/Representantes da Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro 

A Conselheira Presidente iniciou dando 
Dando continuidade foi apresentado os 

diretoria e conselho fiscal, a 
Apresentar as ações do CRESS 12ª Região – 1º 

presidente Rosinete Delfino Laurindo 
primeiro semestre de 2014 e os eventos já 

as atividades desenvolvidas pelas comissões 
COFI, Comissão Permanente 

2) Apresentar a Gestão 2014/2017 – “Coletivizar para 
Rosana Maria Prazeres apresentou os eixos 

Defesa das Políticas de Proteção Social de âmbito 
combate ao Assistencialismo e à focalização em detrimento à 
Defesa dos direitos profissionais dos Assistentes Sociais contra a 

precarização do trabalho, pela implementação da redução da jornada semanal de trabalho sem 
Defesa da formação e exercício profissional de acordo com o projeto ético-
3) Apresentar o orçamento do CRESS 12ª Região para 2014: logo após 

a conselheira Katia Carvalho Figueiredo CRESS 1023 apresentou o Demonstrativo das Receitas 
e Despesas realizadas até a presente data, sendo que até maio de 2014 o CRESS/SC arrecadou 

4) Eleição dos Delegados/Representantes da 
Categoria para o encontro Descentralizado e Encontro Nacional do Conjunto 

, a conselheira Marta de Lourdes 
de A. Nunes CRESS 5011 explanou sobre o que é o Encontro Nacional, sua finalidade e forma 

delegados neste dia eleitos representarão o CRESS no 
do Conjunto CFESS/CRESS, 

foi apresentado a agenda de reuniões e datas dos eventos. O Encontro 
C) nos dias 30, 31/07 e 

º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS será realizado de 18 a 21 de 
). Como preparativo para o Encontro Descentralizado será 

, definida para os dias 21 e 22 de julho na 
leição dos/as Delegados/as 

º Encontro Nacional CFESS/CRESS, sob a 
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coordenação da conselheira43 
dos/as candidatos/as. A Conselheira informou que44 
mil seiscentos e noventa e um45 
orienta o Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS 46 
em Assembleia Geral, número de delegados em proporcionalidade com número de profissionais 47 
inscritos. Considerando que acima de 1000 (mil) profissionais inscritos, deverão ser48 
(cinco) delegados, mais um delegado para cada 1000 (mil) de fração superior a 500 (quinhentos). 49 
Diante disso, o CRESS 12 ª Região tem direito a representação de 8 (oito) Delegados/as no 50 
Encontro Nacional CFESS/CRESS, s51 
(cinquenta) representantes de Base da Categoria. Feitos os devidos esclarecimentos, a primeira 52 
etapa de votação foi relativa à deliberação quanto ao número de delegados representando a 53 
Diretoria e o número de delegados represent54 
levantou a proposta de eleição de 4 (quatro) delegados/as de Diretoria e 4 (quatro) de Base, 55 
proposta aceita pela Plená56 
Titulares: Rosana Maria Prazeres CRESS nº 284057 
Lourdes de A. Nunes CRESS nº 5011 58 
Brandão CRESS nº 1658, 59 
4017 e Zenici Dreher Herbst CRESS nº 311460 
Assistente Social Eliéte M. de Lima 61 
representantes de Base: Titulares:62 
Espírito Santo CRESS nº 63 
Muller CRESS nº 4830, Suplentes: Jessica Bieger CRESS nº64 
nº 5076, Magali Regis Franz CRESS nº 1168, Maristela Antonia dos Santos CRESS65 
Foram aprovados como Observadores66 
Maciel CRESS nº 4188. Finalizando a I Assemblei67 
esclarecimentos e debates, não havendo nenhuma consideração.68 
presidente Rosana Maria Prazeres divulgou a ABEPSS Itinerante, convidando os/as profissionais 69 
para participarem da capacitação que se realizará nos dias 22 e 23 de agosto de 2014 na UFSC.  70 
Nada mais havendo a tratar, deu71 
dos Assistentes Sociais, e eu, 72 
presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Florianópolis, vinte73 
de dois mil e quatorze. 74 
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onselheira Marta de Lourdes de A. Nunes, que conduziu o processo de votação 
dos/as candidatos/as. A Conselheira informou que o CRESS Santa Catarina tem 4.

noventa e um) profissionais inscritos até a presente data. Assim, conforme 
o Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS - Resolução CFESS nº 469/2

ia Geral, número de delegados em proporcionalidade com número de profissionais 
inscritos. Considerando que acima de 1000 (mil) profissionais inscritos, deverão ser
(cinco) delegados, mais um delegado para cada 1000 (mil) de fração superior a 500 (quinhentos). 
Diante disso, o CRESS 12 ª Região tem direito a representação de 8 (oito) Delegados/as no 
Encontro Nacional CFESS/CRESS, sendo 50% (cinquenta) representantes da Diretoria e 50% 

enta) representantes de Base da Categoria. Feitos os devidos esclarecimentos, a primeira 
etapa de votação foi relativa à deliberação quanto ao número de delegados representando a 
Diretoria e o número de delegados representantes de profissionais de Base. Sendo que a Diretoria 
levantou a proposta de eleição de 4 (quatro) delegados/as de Diretoria e 4 (quatro) de Base, 
proposta aceita pela Plenária. Foram apresentados os nomes de representantes da diretoria: 

Maria Prazeres CRESS nº 2840, Samantha Roloff CRESS nº 4953,
Lourdes de A. Nunes CRESS nº 5011 e Rosinete Laurindo nº 1839. Suplentes

, Natalli Pazini Silva CRESS nº 4449, Ana Silvia Simon CRESS nº 
ci Dreher Herbst CRESS nº 3114. Sendo aprovados pela plenária com exceção da 
ocial Eliéte M. de Lima CRESS nº 1698 que não estava presente. E foram eleitas

Titulares: Ederson Oliveira Lara CRESS nº 
 5957, Patrícia Chaves de Souza CRESS nº

, Suplentes: Jessica Bieger CRESS nº 6612 , Ana Paula Althaus CRESS 
, Magali Regis Franz CRESS nº 1168, Maristela Antonia dos Santos CRESS

Observadores: Fabiana Luiza Negri nº 2076
Finalizando a I Assembleia Geral Ordinária de 2014

esclarecimentos e debates, não havendo nenhuma consideração. 5) Informes
presidente Rosana Maria Prazeres divulgou a ABEPSS Itinerante, convidando os/as profissionais 
para participarem da capacitação que se realizará nos dias 22 e 23 de agosto de 2014 na UFSC.  
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado os trabalhos da I Assembl

, e eu, Zenici Dreher Herbst CRESS 3114, primeira secretária lavrei a 
presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Florianópolis, vinte
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conduziu o processo de votação 
o CRESS Santa Catarina tem 4.691 (quatro 

) profissionais inscritos até a presente data. Assim, conforme 
Resolução CFESS nº 469/2005, deve ser eleito 

ia Geral, número de delegados em proporcionalidade com número de profissionais 
inscritos. Considerando que acima de 1000 (mil) profissionais inscritos, deverão ser eleitos 5 
(cinco) delegados, mais um delegado para cada 1000 (mil) de fração superior a 500 (quinhentos). 
Diante disso, o CRESS 12 ª Região tem direito a representação de 8 (oito) Delegados/as no 

entantes da Diretoria e 50% 
enta) representantes de Base da Categoria. Feitos os devidos esclarecimentos, a primeira 

etapa de votação foi relativa à deliberação quanto ao número de delegados representando a 
antes de profissionais de Base. Sendo que a Diretoria 

levantou a proposta de eleição de 4 (quatro) delegados/as de Diretoria e 4 (quatro) de Base, 
apresentados os nomes de representantes da diretoria: 

Samantha Roloff CRESS nº 4953, Marta de 
Suplentes: Helena Maria B. 

Ana Silvia Simon CRESS nº 
pela plenária com exceção da 

que não estava presente. E foram eleitas/os 
 5078, Anna Carolina do 

CRESS nº 4649, Eliane Fransieli 
, Ana Paula Althaus CRESS 

, Magali Regis Franz CRESS nº 1168, Maristela Antonia dos Santos CRESS nº 2271. 
Fabiana Luiza Negri nº 2076 e Cleverton Cidiclei 

a Geral Ordinária de 2014 foi aberto para 
5) Informes: a conselheira 

presidente Rosana Maria Prazeres divulgou a ABEPSS Itinerante, convidando os/as profissionais 
para participarem da capacitação que se realizará nos dias 22 e 23 de agosto de 2014 na UFSC.   

Assembleia Geral Ordinária 
, primeira secretária lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Florianópolis, vinte e seis de junho 


