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Extrato da Ata da II Assembléia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais- CRESS- 
12ª Região – 24 de outubro de 2012 

 
 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no horário das 
dezenove horas, realizou-se a II Assembléia Geral Ordinária dos Assistentes 
Sociais, no Auditório do CRESS, sito à Rua dos Ilhéus, número 38, no 12º andar, no 
Centro de Florianópolis, com a participação de conselheiras, assessor de comunicação, 
agentes fiscais, coordenadoras técnicas e assistentes sociais  de base das Regiões do 
Estado, totalizando 53 Assistentes Sociais, conforme o registro em livro de freqüência 
do CRESS 12ª Região. A Assembléia seguiu a ordem do dia : 1- Apresentação das 
principais ações do exercício 2012. 2- Apresentação das Deliberações do 41º 
Encontro Nacional CFESS/CRESS e das principais ações planejadas para 2013. 3- 
Proposta Orçamentária 2013. 4- Discussão, votação e aprovação do valor da 
anuidade do exercício profissional 2013. 5- Informes gerais. Após apresentação e 
debate dos demais pontos de pauta passou-se para o item 4 - Discussão, votação e 
aprovação do valor da anuidade do exercício profissional 2013: Foram 
apresentadas 2 (duas) propostas: 1ª Proposta: valor de R$ 376,36 (trezentos e 
setenta e seis reais e trinta e seis centavos) correspondente ao reajuste de 6% e 
a 2ª Proposta, sem reajuste, permanecendo o valor atual: R$ 355,06 (trezentos e 
cinqüenta e cinco reais e seis centavos), A Presidente, Assistente Social Magali 
Régis Franz CRESS 1168, destacou que a 2ª proposta não seria suficiente para cobrir 
as despesas com ações permanentes e obrigatórias do CRESS para o ano de 2013.  
Sendo que, mesmo com a proposta de numero um, haverá redução em alguns itens 
orçamentários. Após esclarecimentos e debates, a Conselheira Presidente Magali 
Régis Franz abriu para votação, estando aptos para o processo de votação 53 
Assistentes Sociais. A votação resultou em: Proposta número um, vinte e oito votos 
e proposta número dois, 25 votos. Desta forma foi aprovado o valor de R$ R$ 
376,36 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), como a Anuidade 
para 2013. Sem nada mais a tratar, a Presidente Magali Régis Franz encerrou a 
Assembléia, agradecendo a presença de todos e eu, Conselheira Assistente Social 
Rosinete Delfino Laurindo, CRESS 1839, na condição de 2ª Secretária em Exercício, 
lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada. 
 
 
  Rosinete Delfino Laurindo 
AS. 1839/CRESS-12ª Região 
   2ª Secretária em Exercício 


