
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIO NAL 
DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 2.ª REGIÃO/MA REALIZADA N A CIDADE 

DE SÃO LUÍS-MA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às dezessete horas e trinta 

minutos, em segunda convocação, na sede do Conselho Regional de Serviço Social - 2.ª 

Região/MA, situada na Rua Treze de Maio, nº 121, Centro, São Luis/MA, foi realizada a 

Assembléia Geral Ordinária das Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, para discutir e 

deliberar sobre a seguinte pauta: a) Apresentação do Plano de Lutas da Implantação das 30 horas; b) 

Socialização do 39.º Encontro Nacional CFESS/CRESS; c) Definição do valor das 

taxas/emolumentos e anuidade do exercício de 2011; d) Outros assuntos de interesse da categoria. A 

presidente, Conselheira Andréia Carla Santana Everton, iniciou os trabalhos, dando as boas vindas a 

todas as pessoas presentes e apresentou o Plano de Lutas do Conjunto CFESS/CRESS para a 

implantação das 30 horas, de acordo com a Lei Federal n.º 12.317/2010, que fixou a carga horária 

máxima dos/as assistentes sociais em 30 horas semanais sem redução de salário. Enfatizou que a 

luta continua em prol da efetiva implementação da nova legislação na realidade dos/as profissionais 

da categoria, e solicitou a contribuição de todas no envio de informações para o Observatório das 30 

Horas. Em seguida, a presidente tornou público o Processo Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS, 

informando as datas importantes do Calendário Eleitoral e que o CFESS publicará o Edital das 

Eleições, em âmbito nacional, e o CRESS/MA publicará o Edital em nível estadual, através de 

jornal de grande circulação, boletim informativo, boletins eletrônicos e site, reforçando a 

importância da participação das assistentes sociais do Estado do Maranhão no processo sucessório. 

Falou também sobre o Curso Ética em Movimento para Agentes Multiplicadores do Conjunto 

CFESS/CRESS, informando que o CRESS/MA realizará o Curso de Capacitação em Ética ainda 

neste semestre, com vaga para 30 (trinta) assistentes sociais. Prosseguindo, a Conselheira Andreia 

Carla Santana Everton passou a palavra à Conselheira Célia Soares Martins que repassou as 

principais deliberações do 39.º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em Florianópolis, 

Estado de Santa Catarina, no período de 09 a 12 de setembro de 2010, dando ênfase às deliberações 

e enfrentamentos que a categoria de assistentes sociais terá nos próximos anos. Passando para o 

ponto seguinte da pauta, foi apresentado aos presentes os principais pontos da Resolução CFESS n.º 

587/2010, que estabeleceu os patamares mínimo e máximo para fixação da ANUIDADE PARA O 

EXERCÍCIO DE 2011, de pessoa física e de pessoa jurídica, no âmbito dos CRESS e determina 

outras providências (valor máximo e mínino da anuidade e taxas, descontos a serem concedidos, 

vencimentos, etc). Seguindo a linha adotada pelo Conjunto CFESS/CRESS, foi lançada uma única 

proposta para a anuidade do exercício de 2011, da seguinte forma: para Pessoa Física reajuste em 



5% (cinco por cento) sobre o valor da anuidade de 2010, de R$ 271,30 (duzentos e setenta e um 

reais e trinta centavos), e para Pessoa Jurídica o valor de R$ 353,86 (trezentos e cinqüenta e três 

reais e oitenta e seis centavos). Após discussões e ponderações, foi encaminhado o processo de 

votação da proposta apresentada, colocada em discussão e votação, sendo APROVADA POR 

UNANIMIDADE dos presentes a proposta de reajuste em 5% (cinco por cento). Assim, o valor 

aprovado para anuidade do exercício de 2011 para PESSOA FÍSICA foi de R$ 284,87 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e para PESSOA JURIDICA foi de R$ 353,86 

(trezentos e cinqüenta e três reais e oitenta e seis centavos). Observando que o pagamento em cota 

única - descontos e prazos para pagamentos: a anuidade do exercício de 2011 que for quitada em 

cota única nos meses de janeiro, fevereiro e março, terão os seguintes descontos e vencimentos: 

15% (quinze por cento), com vencimento do dia 5 ao dia 10 de fevereiro de 2011; 10% (dez por 

cento), com vencimento do dia 5 ao dia 10 de março de 2011; 5% (cinco por cento), com 

vencimento do dia 5 ao dia 10 de abril de 2011; e o valor integral sem desconto, com vencimento do 

dia 5 ao dia 10 de maio de 2011; parcelamentos: a anuidade do exercício de 2011 poderá ser paga 

em até 06 (seis) parcelas, com valores iguais e sem desconto, cujas datas de vencimento serão: 1.ª 

Parcela, do dia 5 ao dia 10 de fevereiro de 2011; 2.ª Parcela, do dia 5 ao dia 10 de março de 2011; 

3.ª Parcela, do dia 5 ao dia 10 de abril de 2011; 4.ª Parcela, do dia 5 ao dia 10 de maio de 2011; 5.ª 

Parcela, do dia 5 ao dia 10 de junho de 2011; 6.ª Parcela, do dia 5 ao dia 10 de julho de 2011. 

Quanto aos valores a serem cobrados para PESSOAS FÍSICAS e PESSOAS JURÍDICAS, 

referentes às Taxas e Emolumentos, foram mantidos os mesmos patamares definidos pela 

Resolução CFESS n.º 587/2010, a seguir relacionados: Pessoa Física - Taxa de Inscrição de R$ 

55,61, Substituição de Carteira de Identidade Profissional de R$ 41,70, Substituição de Cédula de 

Identidade Profissional de R$ 27,79. Pessoa Jurídica - Expedição de Certificado de Registro de R$ 

69,52 e Substituição de Certificado de Registro de R$ 27,79. Nada mais havendo a tratar, a 

presidente encerrou a Assembléia. Eu, Floripes de Maria Silva Pinto, Conselheira Secretária desta 

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

São Luís – MA, vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez. 
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