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Aos vinte e quatro dias
chamada com o quórum presente, 
Assembleia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais
sito à Rua dos Ilhéus, número 38,
participação de conselheiras,
técnicas e assistentes sociais 
Sociais, conforme o registro em livro de frequ
seguiu a ordem do dia
Avaliação qualitativa e financeira do Congresso Catarinense de Assistentes Sociais;
Planejamento das principais A
Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício profissional 
Informes Gerais. Inicialmente a Conselheira Presidente Magali Régis Franz, CRESS 
1168, procedeu a leitura da pauta do dia, passando a pal
conselheiras, agentes fiscais e coordenadoras técnicas presentes. Em seguida 
Conselheira Magali fez a apresentação
Na sequencia realizou a apresentação da prestação de contas do C
de Assistentes Sociais 
Comissões, a serem executadas no ano de 2014.  A conselheira Kátia Figueiredo
1023, apresentou as propostas de reajust
pauta abriu-se espaço para questionamentos e reflexões, sendo abordados os seguintes 
pontos: a) questionaram sobre a necessidade de fazer a impressão para distribuição do 
jornal Via Social, sugerindo que na última assembleia de 2012 havia 
não impressão. Após debates, a Conselheira Magali esclareceu que o que foi deliberado 
na Assembleia de 2012 que a comissão de comunicação faria a consulta junto a categoria 
para avaliar a forma de distribuição do jornal. Remeteu
para a comissão de comunicação que fará novamente o levantamento, uma vez, que a 
enquete que foi realizada não obteve participação significativa da categoria para 
avaliação necessária: b) 
2013. Após vários debates foi informado que gastos, receitas encontra
site do CRESS, no relatório de Gestão. Ainda neste item, integrantes de base da 
Assembleia questionaram o valor da anuidade, comparando inclusive com val
outras categorias profissionais. Discutiu
sociedade sobre a importância da profissão e o fortalecimento de seu órgão 
representativo. Dando sequencia a Conselheira Magali apresentou as três propostas 
orçamentárias, sendo: proposta 1: 5,69% de aumento no valor de R$ 397,77; proposta 2: 
5,69% + 1,31% no valor de R$ 402,71; proposta 3: 5,69% + 4,31% no valor de R$ 
414,00. Foi apresentada por u
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ia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais- CRESS- 12ª Região 
de 2013 

vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
chamada com o quórum presente, no horário das dezenove horas, realizou

ia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais de 2013, 
to à Rua dos Ilhéus, número 38, no 12º andar, no Centro de Florianópolis, com a 
articipação de conselheiras, assessor de comunicação, agentes fiscais,

assistentes sociais  de base das Regiões do Estado, totalizando 
rme o registro em livro de frequência do CRESS 12ª Região. A Assemble

seguiu a ordem do dia : 1. Apresentação das principais ações do exercício 2013;
Avaliação qualitativa e financeira do Congresso Catarinense de Assistentes Sociais;
Planejamento das principais Ações para 2014; 4. Proposta Orçamentária 
Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício profissional 

Inicialmente a Conselheira Presidente Magali Régis Franz, CRESS 
1168, procedeu a leitura da pauta do dia, passando a palavra para apresentação das 
conselheiras, agentes fiscais e coordenadoras técnicas presentes. Em seguida 
Conselheira Magali fez a apresentação das atividades planejadas 

realizou a apresentação da prestação de contas do C
de Assistentes Sociais - CCAS. Na continuidade apresentou
Comissões, a serem executadas no ano de 2014.  A conselheira Kátia Figueiredo
1023, apresentou as propostas de reajustes das anuidades. Após a aprese

se espaço para questionamentos e reflexões, sendo abordados os seguintes 
a) questionaram sobre a necessidade de fazer a impressão para distribuição do 

jornal Via Social, sugerindo que na última assembleia de 2012 havia 
não impressão. Após debates, a Conselheira Magali esclareceu que o que foi deliberado 
na Assembleia de 2012 que a comissão de comunicação faria a consulta junto a categoria 
para avaliar a forma de distribuição do jornal. Remeteu-se o ques
para a comissão de comunicação que fará novamente o levantamento, uma vez, que a 
enquete que foi realizada não obteve participação significativa da categoria para 
avaliação necessária: b) questionou-se sobre o detalhamento da
2013. Após vários debates foi informado que gastos, receitas encontra
site do CRESS, no relatório de Gestão. Ainda neste item, integrantes de base da 
Assembleia questionaram o valor da anuidade, comparando inclusive com val
outras categorias profissionais. Discutiu-se a apontou-se a necessidade de debate junto a 
sociedade sobre a importância da profissão e o fortalecimento de seu órgão 

Dando sequencia a Conselheira Magali apresentou as três propostas 
, sendo: proposta 1: 5,69% de aumento no valor de R$ 397,77; proposta 2: 

1,31% no valor de R$ 402,71; proposta 3: 5,69% + 4,31% no valor de R$ 
414,00. Foi apresentada por uma integrante de base uma nova proposta, sendo de manter 
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12ª Região – 24 de outubro 

bro do ano de dois mil e treze, em segunda 
no horário das dezenove horas, realizou-se a II 

, no Auditório do CRESS, 
no 12º andar, no Centro de Florianópolis, com a 

assessor de comunicação, agentes fiscais, coordenadoras 
das Regiões do Estado, totalizando 37 Assistentes 

do CRESS 12ª Região. A Assembleia 
Apresentação das principais ações do exercício 2013; 2. 

Avaliação qualitativa e financeira do Congresso Catarinense de Assistentes Sociais; 3. 
posta Orçamentária - 2014; 5. 

Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício profissional - 2014; 6. 
Inicialmente a Conselheira Presidente Magali Régis Franz, CRESS 

avra para apresentação das 
conselheiras, agentes fiscais e coordenadoras técnicas presentes. Em seguida a 

das atividades planejadas e executadas em 2013. 
realizou a apresentação da prestação de contas do Congresso Catarinense 

. Na continuidade apresentou o Plano de Metas por 
Comissões, a serem executadas no ano de 2014.  A conselheira Kátia Figueiredo- CRESS 

. Após a apresentação de toda 
se espaço para questionamentos e reflexões, sendo abordados os seguintes 

a) questionaram sobre a necessidade de fazer a impressão para distribuição do 
jornal Via Social, sugerindo que na última assembleia de 2012 havia -se deliberado pela 
não impressão. Após debates, a Conselheira Magali esclareceu que o que foi deliberado 
na Assembleia de 2012 que a comissão de comunicação faria a consulta junto a categoria 

se o questionamento novamente 
para a comissão de comunicação que fará novamente o levantamento, uma vez, que a 
enquete que foi realizada não obteve participação significativa da categoria para 

se sobre o detalhamento da prestação de contas de 
2013. Após vários debates foi informado que gastos, receitas encontra-se disponível , no 
site do CRESS, no relatório de Gestão. Ainda neste item, integrantes de base da 
Assembleia questionaram o valor da anuidade, comparando inclusive com valores de 

se a necessidade de debate junto a 
sociedade sobre a importância da profissão e o fortalecimento de seu órgão 

Dando sequencia a Conselheira Magali apresentou as três propostas 
, sendo: proposta 1: 5,69% de aumento no valor de R$ 397,77; proposta 2: 

1,31% no valor de R$ 402,71; proposta 3: 5,69% + 4,31% no valor de R$ 
proposta, sendo de manter  
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o valor da anuidade de 2013, a qual foi incluída no processo de votação. Aberta a votação 
pela conselheira Magali o resultado ficou assim constituído: 
voto; as proposta apresentadas pela Diretoria, obtiveram as seguintes votações: 
proposta ficou com 13 votos; a segunda proposta obteve 17 votos; a terceira proposta não 
teve nenhum voto
(quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos). 
Magali Régis Franz
Conselheira Assistente Social
que vai por mim assinada.
 
 
Zenici D. Herbst 
CRESS nº 3114 
Conselheira Secretária
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lor da anuidade de 2013, a qual foi incluída no processo de votação. Aberta a votação 
pela conselheira Magali o resultado ficou assim constituído: nova proposta obteve 01 
voto; as proposta apresentadas pela Diretoria, obtiveram as seguintes votações: 
proposta ficou com 13 votos; a segunda proposta obteve 17 votos; a terceira proposta não 
teve nenhum voto. Portanto, a anuidade de 2014 ficou no valor de R$ 402,71 
(quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos). Sem nada mais a tratar, a Preside
Magali Régis Franz encerrou a Assembleia, agradecendo a presença de todos e eu, 
Conselheira Assistente Social Zenici D. Herbst  CRESS nº 3114

vai por mim assinada. 

Conselheira Secretária 
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lor da anuidade de 2013, a qual foi incluída no processo de votação. Aberta a votação 
nova proposta obteve 01 

voto; as proposta apresentadas pela Diretoria, obtiveram as seguintes votações: a primeira 
proposta ficou com 13 votos; a segunda proposta obteve 17 votos; a terceira proposta não 

Portanto, a anuidade de 2014 ficou no valor de R$ 402,71 
Sem nada mais a tratar, a Presidente 

ia, agradecendo a presença de todos e eu, 
nº 3114, lavrei a presente Ata, 


