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Ata da II Assembleia Geral Ordinária dos1 
 2 
Ao vigésimo terceiro dia do mês d3 
SC, na sede do CRESS-12ª Região, situada na Rua dos Ilhéus, 38 4 
sala 1005, realizou-se sob a coordenação da Presidente, Conselheira 5 
CRESS nº 2840 a II Assemble6 
pauta estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos 7 
foram abertos. Após, foi dada sequencia à 8 
CRESS 12ª Região do exercício de9 
Proposta Orçamentária para 201510 
do exercício profissional 201511 
vindas a todos/as os/as profissionais presentes12 
da gestão 2014/2017 "Coletivi13 
procedeu a  apresentação da 14 
do CRESS 12ª Região do exercício de15 
realizou a apresentação das ações do exercício de 2014. 16 
para 2015: a conselheira vice17 
apresentação dos Planos de Meta elaborados pela Diretoria e pelas Comissões, as quais detalham 18 
as ações previstas para o exercício de 2015. 19 
conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueir20 
orçamentária para 2015. 4) 21 
profissional 2015: seguindo a apresentação22 
esclareceu as propostas de va23 
proposta é de um aumento no valor da anuidade de 6,5% (seis por cento), totalizando R$ 428,89 24 
(quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)25 
elencou-se a seguinte proposta: Janeiro/2015 26 
(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), Fevereiro/2015 27 
desconto ficando em R$ 386,00 (trezentos e oiten28 
ficando em R$ 407,45 (quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) e para pagamento 29 
em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um valor mensal de R$ 30 
71,48/mês. A segunda proposta ap31 
da anuidade, totalizando R$ 430,90 (quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), e para 32 
pagamento em cota única elencou33 
ficando em R$ 366,27 (trezentos e sessenta e seis e vinte e sete centavos), Fevereiro/2015 34 
de desconto ficando em R$ 35 
Março/2015 – 5% de desconto ficando em R$ 4036 
centavos) e para pagamento em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um 37 
valor mensal de R$ 71,838 
Jaqueline da Rosa Megiatto CRESS nº 5182 questionou o 39 
de compra de uma nova sede para o CRESS/SC e a revisão do Plano de Cargos e Salários dos 40 
trabalhadores/as do Conselho uma vez que este tem apresentado algumas diferenciações 41 
salariais. A Assistente Social Magali Regis Franz CRESS 11642 
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ia Geral Ordinária dos/das Assistentes Sociais- CRESS

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

se sob a coordenação da Presidente, Conselheira 
Assembleia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais

pauta estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos 
Após, foi dada sequencia à pauta: 1) Apresentação d

exercício de 2014; 2)Planejamento das principais ações para 2015
Proposta Orçamentária para 2015; 4) Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade 
do exercício profissional 2015; 5) Informes. A Conselheira Presidente

odos/as os/as profissionais presentes. Dando continuidade foi apresentado os membros 
Coletivizar para Seguir na Luta” diretoria e conselho fiscal

apresentação da pauta a qual foi aprovada. 1) Apresentação d
do exercício de 2014: a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres

realizou a apresentação das ações do exercício de 2014. 2) Planejamento das principais ações 
a conselheira vice-presidente Rosinete Delfino Laurindo CRESS nº 1839, realizou a 

apresentação dos Planos de Meta elaborados pela Diretoria e pelas Comissões, as quais detalham 
as ações previstas para o exercício de 2015. 3) Proposta Orçamentária para 2015: 
conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueiredo CRESS nº 1023 apresentou a proposta 

4) Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício 
seguindo a apresentação, a conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueiredo 

s de valores da anuidade para o exercício 2015, sendo que a primeira 
proposta é de um aumento no valor da anuidade de 6,5% (seis por cento), totalizando R$ 428,89 
(quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), e para pagamento em cota única 

se a seguinte proposta: Janeiro/2015 – 15% de desconto ficando em R$ 364,56 
(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), Fevereiro/2015 
desconto ficando em R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), Março/2015 
ficando em R$ 407,45 (quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) e para pagamento 
em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um valor mensal de R$ 
71,48/mês. A segunda proposta apresentada foi de um aumento de 7% (sete por cento) no valor 
da anuidade, totalizando R$ 430,90 (quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), e para 
pagamento em cota única elencou-se a seguinte proposta: Janeiro/2015 

,27 (trezentos e sessenta e seis e vinte e sete centavos), Fevereiro/2015 
de desconto ficando em R$ 387,81 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos

5% de desconto ficando em R$ 409,36 (quatrocentos e 
centavos) e para pagamento em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um 
valor mensal de R$ 71,82/mês. Abriu-se para discussão na plenária e a Assistente Social 
Jaqueline da Rosa Megiatto CRESS nº 5182 questionou o porquê não se
de compra de uma nova sede para o CRESS/SC e a revisão do Plano de Cargos e Salários dos 
trabalhadores/as do Conselho uma vez que este tem apresentado algumas diferenciações 
salariais. A Assistente Social Magali Regis Franz CRESS 1168 esclareceu que a 
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CRESS- 12ª Região 

, na cidade de Florianópolis – 
Edifício APLUB, 10º andar, 

se sob a coordenação da Presidente, Conselheira Rosana Maria Prazeres 
ia dos Assistentes Sociais de 2014. Dentro da 

pauta estabelecida e havendo “quorum”, conforme registro no livro de presença, os trabalhos 
Apresentação das principais  ações do 

Planejamento das principais ações para 2015; 3) 
Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade 

A Conselheira Presidente iniciou dando boas 
Dando continuidade foi apresentado os membros 

diretoria e conselho fiscal, bem como 
Apresentação das principais  ações 

a conselheira presidente Rosana Maria Prazeres 
Planejamento das principais ações 

urindo CRESS nº 1839, realizou a 
apresentação dos Planos de Meta elaborados pela Diretoria e pelas Comissões, as quais detalham 

) Proposta Orçamentária para 2015: a 
edo CRESS nº 1023 apresentou a proposta 

Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do exercício 
a conselheira tesoureira Katia Carvalho Figueiredo 

lores da anuidade para o exercício 2015, sendo que a primeira 
proposta é de um aumento no valor da anuidade de 6,5% (seis por cento), totalizando R$ 428,89 

, e para pagamento em cota única 
15% de desconto ficando em R$ 364,56 

(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), Fevereiro/2015 – 10% de 
ta e seis reais), Março/2015 – 5% de desconto 

ficando em R$ 407,45 (quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) e para pagamento 
em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um valor mensal de R$ 

resentada foi de um aumento de 7% (sete por cento) no valor 
da anuidade, totalizando R$ 430,90 (quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), e para 

se a seguinte proposta: Janeiro/2015 – 15% de desconto 
,27 (trezentos e sessenta e seis e vinte e sete centavos), Fevereiro/2015 – 10% 

e oitenta e um centavos), 
(quatrocentos e nove reais e trinta e seis 

centavos) e para pagamento em parcelas a proposta apresentada foi: de 10/02 a 10/07/2015 um 
se para discussão na plenária e a Assistente Social 

não se apresentou a proposta 
de compra de uma nova sede para o CRESS/SC e a revisão do Plano de Cargos e Salários dos 
trabalhadores/as do Conselho uma vez que este tem apresentado algumas diferenciações 

8 esclareceu que a consulta para a 
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aquisição de uma nova sede já foi aprovada em Assembleia anterior, porém esta aquisição deve 43 
ser efetivada após um planejamento financeiro adequado para evitar problemas orçamentários 44 
posteriores. Em relação ao Plano de C45 
de um estudo aprofundado buscando sua melhoria. A conselheira Rosana Maria Prazeres 46 
informou que a aquisição de alguns equipamentos conforme foi apresentado se fez necessário 47 
para a modernização, atendendo as necessidades operacionais do Conselho, defendeu ainda a 48 
garantia de não mexermos no fundo de reserva do Conselho, para isto sugeriu a elaboração de 49 
um estudo de impacto financeiro para a aquisição de uma nova sede. Seguindo a discussão a 50 
conselheira vice-presidente Rosinete Delfino Laurindo informou que a Diretoria do Conselho já 51 
solicitou um estudo para a Assessoria Contábil a fim de demonstrar a capacidade de correções 52 
salariais do Plano de Cargos e Salários, e que conforme a Assessoria Contábi53 
executar as equiparações salariais pleiteadas pelos/as trabalh54 
Pleno deliberou por realizar um estudo para aumentos no decorrer de um período55 
conforme viabilidade financeira. Foi levantado pelos pr56 
Assembleia seja apresentado um estudo financeiro para analisar as reais possibilidades de 57 
aquisição de uma nova sede do CRESS/SC. Logo após a discussão e feito os devidos 58 
esclarecimentos sobre as propostas apresentadas 59 
votação as propostas, tendo os seguintes resultados: primeira proposta obteve 10 (dez) votos, a 60 
segunda proposta obteve 26 (vinte e seis) e nenhuma abstenção61 
segunda proposta. Nada mais hav62 
Assembleia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais63 
Coordenadora Técnica, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. 64 
Florianópolis, vinte e três de o65 
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aquisição de uma nova sede já foi aprovada em Assembleia anterior, porém esta aquisição deve 
ser efetivada após um planejamento financeiro adequado para evitar problemas orçamentários 

. Em relação ao Plano de Cargos e Salários, acenou que qualquer alteração prescinde 
de um estudo aprofundado buscando sua melhoria. A conselheira Rosana Maria Prazeres 
informou que a aquisição de alguns equipamentos conforme foi apresentado se fez necessário 

endendo as necessidades operacionais do Conselho, defendeu ainda a 
garantia de não mexermos no fundo de reserva do Conselho, para isto sugeriu a elaboração de 
um estudo de impacto financeiro para a aquisição de uma nova sede. Seguindo a discussão a 

presidente Rosinete Delfino Laurindo informou que a Diretoria do Conselho já 
solicitou um estudo para a Assessoria Contábil a fim de demonstrar a capacidade de correções 
salariais do Plano de Cargos e Salários, e que conforme a Assessoria Contábi
executar as equiparações salariais pleiteadas pelos/as trabalhadores/as do CRESS, e o Conselho 
Pleno deliberou por realizar um estudo para aumentos no decorrer de um período
conforme viabilidade financeira. Foi levantado pelos presentes a proposta de que na próxima
Assembleia seja apresentado um estudo financeiro para analisar as reais possibilidades de 

nova sede do CRESS/SC. Logo após a discussão e feito os devidos 
esclarecimentos sobre as propostas apresentadas pelo CRESS 12ª Região, foi colocada em 
votação as propostas, tendo os seguintes resultados: primeira proposta obteve 10 (dez) votos, a 
segunda proposta obteve 26 (vinte e seis) e nenhuma abstenção, portanto a vencedora foi a 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado os trabalhos da 
ia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais, e eu, Fabiana Luiza Negri

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. 
de outubro de dois mil e quatorze. 
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aquisição de uma nova sede já foi aprovada em Assembleia anterior, porém esta aquisição deve 
ser efetivada após um planejamento financeiro adequado para evitar problemas orçamentários 

argos e Salários, acenou que qualquer alteração prescinde 
de um estudo aprofundado buscando sua melhoria. A conselheira Rosana Maria Prazeres 
informou que a aquisição de alguns equipamentos conforme foi apresentado se fez necessário 

endendo as necessidades operacionais do Conselho, defendeu ainda a 
garantia de não mexermos no fundo de reserva do Conselho, para isto sugeriu a elaboração de 
um estudo de impacto financeiro para a aquisição de uma nova sede. Seguindo a discussão a 

presidente Rosinete Delfino Laurindo informou que a Diretoria do Conselho já 
solicitou um estudo para a Assessoria Contábil a fim de demonstrar a capacidade de correções 
salariais do Plano de Cargos e Salários, e que conforme a Assessoria Contábil não há como 

adores/as do CRESS, e o Conselho 
Pleno deliberou por realizar um estudo para aumentos no decorrer de um período determinado, 

esentes a proposta de que na próxima 
Assembleia seja apresentado um estudo financeiro para analisar as reais possibilidades de 

nova sede do CRESS/SC. Logo após a discussão e feito os devidos 
pelo CRESS 12ª Região, foi colocada em 

votação as propostas, tendo os seguintes resultados: primeira proposta obteve 10 (dez) votos, a 
, portanto a vencedora foi a 

se por encerrado os trabalhos da II 
Fabiana Luiza Negri CRESS 2076, 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. 


