
Na edição número 19 o Boletim 
Eletrônico teve como assunto 
principal a composição das cha-

pas candidatas às Eleições 2011. Nesta 
edição número 20 apresentamos as pro-
postas das chapas candidatas a gestão do 
CRESS 12ª Região e do CFESS.

CRESS 12ª Região

Chapa “ÉTICA E AUTONOMIA PARA AVANÇAR NA LUTA”

Propostas
“Ética e Autonomia para Avançar na Luta” é resultante da articulação de 

Assistentes Sociais provenientes de diversas regiões do Estado de Santa Catarina, 
que acreditam na visibilidade da profi ssão e na aproximação com os movimentos 
sociais são fundamentais para o enfrentamento das contradições vivenciadas no 
cotidiano profi ssional.

As propostas apresentadas são provenientes das discussões das demandas 
contemporâneas vinculadas à profi ssão, e que exigem um CRESS intransigente 
na luta e garantia dos direitos individuais e coletivos.

Orientação e Fiscalização Profi ssional
• Intensifi car ações políticas para o cumprimento da Lei 12.317/2010 que 

estabelece a jornada de 30 horas sem a redução salarial para os Assistentes 
Sociais.

•Ampliar a discussão sobre a precarização das condições de trabalho impostas 
aos trabalhadores pelo modelo neoliberal.

•Defender e fi scalizar a realização de concursos públicos para Assistentes 
Sociais em todas as áreas de atuação, nas esferas de governo.

•Potencializar a realização de visitas de orientação às diversas organizações 
(Prefeituras, Secretarias Estaduais e Regionais, Instituições Federais e Estaduais, 
ONG´s e outras), com vistas à abertura de novos espaços sócio-ocupacionais.

• Intensifi car as visitas de orientação e fi scalização no Estado.
Formação Profi ssional
•Lutar, em articulação com as entidades da categoria, pela ampliação de vagas 

públicas e presenciais para o curso de graduação em Serviço Social.
• Ampliar a aproximação com as Unidades de Formação Acadêmicas 
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– UFAs através do fortalecimento da Comissão de Formação e Articulação 
Profissional.

•Manter o Fórum Estadual de Supervisores, em conjunto com a ABEPSS e 
UFAS, em consonância com a Política Nacional de Estágio.

• Instituir uma Política de Educação Permanente para os Assistentes Sociais, 
em articulação com as UFAS.

• Fortalecer a luta contra a precarização da formação profissional.
• Manter o Projeto “Pelo CRESS na Academia”, de orientação aos acadêmicos 

de Serviço Social.
Ética e Direitos Humanos
• Apoiar e participar nas lutas em defesa dos direitos da classe trabalhadora.
• Lutar contra as formas políticas e jurídicas da criminalização dos movimentos 

sociais e dos pobres. 
• Articular ações em parceria com os movimentos sociais e em defesa dos 

direitos individuais e coletivos.
• Apoiar e participar da luta dos movimentos sociais, buscando o fim de todas 

as formas de discriminação e opressão.
• Manter o projeto de acompanhamento político dos representantes do CRESS 

nos espaços de controle social, assegurando o fortalecimento da representação 
da categoria nas diversas políticas sociais.

•Propiciar debate com os profissionais no estado acerca das demandas 
emergentes: Descriminalização do Aborto; Atuação do profissional de Serviço 
Social frente aos Desastres Naturais; Políticas Afirmativas, entre outros.

Comunicação e Interlocução Com a Categoria e a Sociedade
•Aprimorar a relação com os Núcleos e/ou Associações profissionais, 

fortalecendo a descentralização e o protagonismo político e coletivo da 
categoria.

• Ampliar a participação dos profissionais de base nas Comissões e Grupos 
de trabalho do CRESS.

•Incentivar os Núcleos e ou Associações à elaboração de pesquisa, capacitação 
e formação dos trabalhadores dos espaços sócioocupacionais.

• Investir na divulgação e visibilidade da Profissão no âmbito da sociedade.

Composição da Chapa
Presidente – Magali Régis Franz - Itajaí
Vice- Presidente – Luciana Koerich de Andrade - Fpolis
1ª Secretária – Vanessa Rocha - Blumeau 
2ª Secretária – Odete Terezinha Zamboni - Ituporanga
1ª Tesoureira – Fernanda Tomasi - Fpolis 
2ª Tesoureira – Kátia  Carvalho Figueiredo - Fpolis
Conselho Fiscal
Presidente – Vera Lúcia Caon - Jaraguá do Sul 
1ª Vogal – Eliete Lima Bunn - Fpolis
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2ª Vogal – Eliana Cecília Fontana - Fpolis 
Suplentes
Simone Lolatto - Fpolis
Zenici Dreher Herbst - Canoinhas 
Maristela Antonia dos Santos - Fpolis 
Rosinete Delfino Laurindo - Imbituba
Cristiane Coelho de Campos - Fpolis
Cória Helena Vieira Assunção - Fpolis
Juçara Rosa Silva - Fpolis
Fabiana Luiza Negri - Chapecó
Helena Maria Borges Brandão - Fpolis 

CFESS
Chapa “TEMPO DE LUTA E RESISTÊNCIA”

Propostas
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Composição da Chapa
Presidente - Sâmya Rodrigues Ramos (RN)
Vice-Presidente - Marinete Cordeiro Moreira (RJ)
1ª Secretária - Raimunda Nonata Carlos Ferreira – Ramona (DF)
2ª Secretária - Esther Luíza de Souza Lemos (PR)
1ª Tesoureira - Maria Lucia Lopes da Silva (DF)
2ª Tesoureira - Juliana Iglesias Melim (ES)
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Expediente:
Este boletim é uma publicação do  CRESS - 12ª Região - Gestão 2008-2011
Comissão de Comunicação: Miriam Martins Vieira da Rosa (CRESS nº 1312), Magali Regis 
Franz (CRESS nº 1168), Cristiane Selma Claudino (CRESS nº 1341) e Juçara Rosa Silva 
(CRESS nº 3949).
Jornalista Responsável: Cassiano Ferraz - Mtb 3481SC (cassianoferraz@ibest.com.br)

CRESS – 12ª REGIÃO Rua dos Ilheús, 38 - Ed. Aplub - Sl. 1005
10ª andar - Centro - Florianópolis/SC Cep: 88010-560
Tel/Fax. (48) 3224-6135 E-mail cress@cress-sc.org.br
Horário de Atendimento: Seg/Sex das 09h as 12h e das 13h as 18h

Assistente Social, fi que atento/a ao Processo Eleitoral!

Conselho Fiscal 
Kátia Regina Madeira (SC) 
Marylucia Mesquita (CE) 
Rosa Lúcia Prédes Trindade (AL)
Suplentes 
Maria Elisa dos Santos Braga (SP) 
Heleni Duarte Dantas de Ávila (BA) 
Maurílio Castro de Matos (RJ) 
Marlene Merisse (SP) 
Alessandra Ribeiro de Souza (MG) 
Alcinélia Moreira de Sousa (AC) 
Erivã Garcia Velasco – Tuca (MT) 
Marcelo Sitcovsky Santos Pereira (PB) 
Janaine Voltolini de Oliveira (AM/RR)

Atendendo o Artigo 20 do Código Eleitoral, fi cou defi nido que a eleição do 
CRESS 12ª Região para Gestão 2011-2014, será regido pelo Sistema Eleitoral 
Misto. 

Assim, o processo eleitoral será realizado por correspondência e presencial 
com a seguinte dinâmica:

Presencial:  A ser realizada por meio da instalação de uma zona eleitoral 
no Auditório do CRESS 12ª Região para os/as Assistentes Sociais residentes 
nos seguintes municípios da Grande Florianópolis: Florianópolis, Biguaçu, São 
José e Palhoça;

Por correspondência:   Os/as Assistentes Sociais residentes nos demais mu-
nicípios do Estado receberão por meio dos Correios a cédula de votação, que 
deverá ser preenchida e devolvida aos Correios sem custos para os/as Assisten-
tes Sociais. 

A eleição no CRESS-12ª região, será no dia 25 de março de 2011, das 09h às 
19h30, no auditório deste Conselho.


