Assembleia Geral define Anuidade 2018

Assistentes sociais de Minas Gerais estiveram presentes na 2ª Assembleia Geral Ordinária, que
aconteceu na última sexta-feira, 20 de outubro, na Sede do CRESS-MG, em Belo Horizonte, para
votar o reajuste da anuidade para o ano de 2018, e discutir outros temas. Estavam presentes,
também, conselheiras e conselheiros da Sede e das Seccionais Juiz de Fora, Montes Claros e
Uberlândia. Antes da votação, a presidenta Julia Restori apresentou as diretrizes da atual gestão,
“Lutar, resistir e sonhar” (2017-20), assumida em maio, e, em com o auxílio da assessora
contábil, Brígida Mota, expôs a prestação de contas do Conselho, indicando que atualmente a
instituição se encontra com um preocupante déficit orçamentário em função de vários fatores,
como o alto índice de inadimplência. os dados apresentados!Após um amplo debate entre as e os
presentes sobre a necessidade de um reajuste mínimo da anuidade e a situação financeira do
Conselho, foi definido, por votação das e dos assistentes sociais, que haverá aumento de 7,5%
na anuidade para o próximo ano. Dessa forma, o valor integral da anuidade 2018 será de R$
522,93.O CRESS-MG oferece desconto para pagamentos realizados à vista e nos seguintes
prazos:- 15%: Para pagamentos realizados até 15/02/2018: R$444,49- 10% : Para pagamentos
realizados até 15/03/2018: R$470,64- 5%: Para pagamentos realizados até 15/04/2018: R$
496,79TransparênciaNa atividade houve, ainda, a apresentação do Portal da Transparência do
CRESS-MG, que conta com informações diversas dos últimos cinco anos, tais como resoluções,
portarias, licitações e contratos e, claro, relatórios sobre as finanças da instituição. O site, que
ainda está em fase de construção, pode ser acessado pelo link www.cress-mg.org.br/
portaltransparencia.Acesse o boletim especial que o CRESS-MG preparou sobre a situação
financeira do Conselho! .
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