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 Ata da II Assemble1 
2 

 3 
 4 
 5 
Aos vinte e dois dias do mês de 6 
o quórum presente, no horário das dezessete7 
Geral Ordinária dos/as Assistentes Sociais8 
Ilhéus, número 38, no 12º andar, no Centro de F9 
conselheiros/as, assessor de comunicação, agente fiscal10 
sociais de base da Região estadual11 
livro de frequência do CRESS 12ª Região. A Assemble12 
das principais Ações do exercício 2015;13 
Proposta Orçamentária - 2016;14 
exercício profissional - 2016; 515 
Maria Prazeres, CRESS 284016 
apresentação de todos/as os/as presentes.17 
CRESS 1839 apresentou as atividades18 
conselheira Kátia Figueiredo19 
de 2015, e na seqüência, as propostas de reajust20 
Reajuste pelo INPC (9,8820)21 
INPC (9,8820) + 5% de aumento real, ficando o valor da pessoa física R$ 495,03.22 
apresentação de toda pauta abriu23 
os seguintes pontos: a) Profissionais de Base perguntaram acerca das propostas apresentadas, 24 
verso ações planejadas, questionando se todas as ações apresentadas, estariam contempladas na 25 
proposta de menor ou maior Valor. Em resposta a Conselheira Rosinete informou que para dar 26 
conta de realizar todas as ações, torna27 
R$ 495,03. Ocorreram ainda falas que enfatizaram a 28 
sociedade sobre a importância da profissão e o fortalecimento29 
assistentes presentes foram orientados para acompanharem, através do site do CRESS, os gastos 30 
e receitas do CRESS/SC, com destaque para a leitura d31 
Conselheira Kátia apresentou as duas32 
proposta 2: R$ 495,03. Aberta a33 
constituído: nova proposta 34 
forma, por maioria dos votos, o valor da anuidade para o exercício de 2016, ficou no valor 35 
de R$ 495,03, o qual poderá ser pago em parcela única (citar prazos e descontos) ou 36 
parcelada em até seis vezes no valor de R$ ____37 
que a Conselheira Rosana falou da articulação do CRESS com a ABEPSS, ressaltando a 38 
importância desta articulação, frente 39 
Técnica Maria Dolores Thiesen, CRESS 1811, falou que o levantamento organizado pelo GT 40 
"Transborde do Judiciário" já esta disponível na página do CRESS, e qu41 
encaminhado pelo email de todos os/as profissionais ativos no CRESS, e por fim42 
importância de todos ali presentes,43 
Sem nada mais a tratar, a Presidente 44 
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Ata da II Assembleia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais
Região – 22 de outubro de 2015 

do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, em segunda chamada com 
no horário das dezessete horas e trinta minutos, realizou

Assistentes Sociais de 2015, no Auditório do CRESS, si
no 12º andar, no Centro de Florianópolis, com a p

ssessor de comunicação, agente fiscal, coordenadoras técnicas e
ão estadual, totalizando 25 Assistentes Sociais, confo

do CRESS 12ª Região. A Assembleia seguiu a ordem do 
das principais Ações do exercício 2015; 2. Planejamento das principais Ações para 2016;

2016; 4) Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do 
2016; 5) Informes Gerais. Inicialmente a Conselheira President

Maria Prazeres, CRESS 2840, procedeu à leitura da pauta do dia, passando a pal
apresentação de todos/as os/as presentes. Em seguida a Conselheira Rosinete

1839 apresentou as atividades executadas em 2015 e planejadas para 2016.
conselheira Kátia Figueiredo- CRESS 1023 apresentou o balancete anual, de janeiro a setembro 

as propostas de reajustes das anuidades, conforme s
INPC (9,8820), valor total pessoa física R$ 473,48 ; proposta 2.

INPC (9,8820) + 5% de aumento real, ficando o valor da pessoa física R$ 495,03.
apresentação de toda pauta abriu-se espaço para questionamentos e reflexões, sendo abordados 

) Profissionais de Base perguntaram acerca das propostas apresentadas, 
verso ações planejadas, questionando se todas as ações apresentadas, estariam contempladas na 

e menor ou maior Valor. Em resposta a Conselheira Rosinete informou que para dar 
conta de realizar todas as ações, torna-se necessário aprovar a anuidade de maior valor, 

Ocorreram ainda falas que enfatizaram a necessidade de 
sociedade sobre a importância da profissão e o fortalecimento de seu órgão representativo. Os/as 
assistentes presentes foram orientados para acompanharem, através do site do CRESS, os gastos 
e receitas do CRESS/SC, com destaque para a leitura do relatório de gestão. 
Conselheira Kátia apresentou as duas propostas orçamentárias, sendo: proposta 1:

Aberta a votação pela conselheira Rosinete e 
proposta nº 01 obteve 01 voto proposta nº 2 e obteve 

forma, por maioria dos votos, o valor da anuidade para o exercício de 2016, ficou no valor 
o qual poderá ser pago em parcela única (citar prazos e descontos) ou 

até seis vezes no valor de R$ ____. Na seqüência passou
que a Conselheira Rosana falou da articulação do CRESS com a ABEPSS, ressaltando a 
importância desta articulação, frente à precarização do ensino superior e, a 

nica Maria Dolores Thiesen, CRESS 1811, falou que o levantamento organizado pelo GT 
"Transborde do Judiciário" já esta disponível na página do CRESS, e qu
encaminhado pelo email de todos os/as profissionais ativos no CRESS, e por fim

tância de todos ali presentes, divulgarem o levantamento que vem sendo 
Sem nada mais a tratar, a Presidente Rosana Maria Prazeres encerrou a Assembl
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ia Geral Ordinária dos Assistentes Sociais- CRESS- 12ª 

em segunda chamada com 
, realizou-se a II Assembleia 

no Auditório do CRESS, sito à Rua dos 
lorianópolis, com a participação de 

coordenadoras técnicas e assistentes 
Assistentes Sociais, conforme o registro em 

ia seguiu a ordem do dia: 1. Apresentação 
Planejamento das principais Ações para 2016; 3) 

Discussão, votação e aprovação do valor da anuidade do 
Inicialmente a Conselheira Presidente Rosana 

leitura da pauta do dia, passando a palavra para 
a Conselheira Rosinete Delfino Laurindo, 

executadas em 2015 e planejadas para 2016.  A 
o balancete anual, de janeiro a setembro 

, conforme segue: proposto 1. 
; proposta 2. .  Reajuste pelo 

INPC (9,8820) + 5% de aumento real, ficando o valor da pessoa física R$ 495,03. Após a 
e espaço para questionamentos e reflexões, sendo abordados 

) Profissionais de Base perguntaram acerca das propostas apresentadas, 
verso ações planejadas, questionando se todas as ações apresentadas, estariam contempladas na 

e menor ou maior Valor. Em resposta a Conselheira Rosinete informou que para dar 
se necessário aprovar a anuidade de maior valor, ou seja, 

necessidade de ampliar debate junto à 
de seu órgão representativo. Os/as 

assistentes presentes foram orientados para acompanharem, através do site do CRESS, os gastos 
o relatório de gestão. Dando seqüência a 

, sendo: proposta 1: R$ 473,48; 
e o resultado ficou assim 

obteve 24 votos proposta. Desta 
forma, por maioria dos votos, o valor da anuidade para o exercício de 2016, ficou no valor 

o qual poderá ser pago em parcela única (citar prazos e descontos) ou 
passou-se aos informes, sendo 

que a Conselheira Rosana falou da articulação do CRESS com a ABEPSS, ressaltando a 
precarização do ensino superior e, a Coordenadora 

nica Maria Dolores Thiesen, CRESS 1811, falou que o levantamento organizado pelo GT 
"Transborde do Judiciário" já esta disponível na página do CRESS, e que o mesmo foi 
encaminhado pelo email de todos os/as profissionais ativos no CRESS, e por fim, ressaltou a 

e vem sendo realizada pelo GT. 
encerrou a Assembleia, agradecendo 
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 47 
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e eu, Conselheira Assistente Social Zenici D. Herbst
vai por mim assinada. 
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