
A nova gestão do CRESS 12ª Região “Coletivizar Para Seguir na Luta” - Gestão 2014-
2017 - tomou posse no último dia 17 de maio.

O evento foi realizado na Associação Catarinense de Engenheiros, no bairro 
Coqueiros, em Florianópolis e contou com cerca de 160 convidados, entre conselheiros, 
funcionários do CRESS, Assistentes Sociais e familiares.

A data também marcou a comemoração do dia do/da Assistente Social (15 de Maio). Além 
da Cerimônia de Posse e um coquetel, o evento contou com a palestra da Assistente Social, 
Profª. Doutora Tatiana Dahmer Pereira, da Universidade Federal Fluminense/RJ, que falou 
sobre O Direito ao Acesso a Cidade. Leia mais sobre o evento de Posse no site do CRESS 
12ª Região clicando aqui.

Conheça a Nova Gestão

A gestão “Coletivizar para seguir na luta” tem na essência de sua proposta atuar no coletivo 
para toda a categoria profissional. Pretende fomentar a participação do maior número possível 
de Assistentes Sociais do Estado de Santa Catarina,  fortalecendo  a categoria para atuar na 
sociedade de forma crítica, respeitando os preceitos do código de ética, da lei de regulamentação 
da profissão e das diretrizes do conjunto CFESS/CRESS. 

 A chapa é  fruto da organização de um grupo de profissionais, oriundo(a)s de várias 
regiões do Estado de Santa Catarina que, com suas representações nos diversos espaços sócio-
ocupacionais, farão parte desse processo que é coletivo e de luta.
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Composição da chapa

Presidente
Rosana Maria Prazeres - CRESS 2840
Vice-presidente
Rosinete Delfino Laurindo – CRESS 1839
1º Secretário
Zenici D.Herbest – CRESS 3114
2º Secretário
Jacqueline Benedet Martins – CRESS 1380
1º Tesoureiro
Katia C. Figueiredo – CRESS 1023
2º Tesoureiro
Saritty Rocha de Azambuja – CRESS 4440

Membros Conselho Fiscal
Presidente
Helena M. B. Brandão – CRESS 1658
1ª Vogal
Eliete Maria de Lima – CRESS 1698
2ª Vogal
Natalli Pazini Silva – CRESS 4449
Suplentes:
1º Suplente
Samantha Roloff – CRESS 4953
2º Suplente
Danielle Cardoso M. Sobreira – CRESS 3326
3º Suplente
Maria Helena Souza – CRESS 0958

Membros Suplentes 
1º Suplente
Cória Helena Vieira – CRESS 5268
2º Suplente
Marta de Lourdes de A. Nunes – CRESS 5011
3º Suplente
Ciberen Quadros Ouriques – CRESS 4478
4º Suplente
Deidvid de Abreu – CRESS 3446
5º Suplente
Samuel Salézio dos Santos – CRESS 5185
6º Suplente
Ana Silvia Simon – CRESS 4017

Propostas

Fortalecer a descentralização e o protagonismo político e coletivo da categoria.
Defesa das políticas de proteção social, com ênfase no combate ao assistencialismo e à 

focalização em detrimento à emancipação humana;
Defesa dos direitos profissionais das/dos Assistentes Sociais (precarização do trabalho, 

implementação da redução da jornada semanal de trabalho sem redução salarial);
Defesa da formação e exercício profissional de acordo com o projeto ético-político da 

profissão.
Orientação e Fiscalização Profissional
• Assegurar os processos de orientação e fiscalização, intensificando as ações dos agentes 

fiscais nas diferentes regiões do Estado, no sentido de valorizar, defender, fortalecer e publicizar 
a profissão;

• Articular a ação de fiscalização com as lutas políticas gerais assumidas pela categoria 
e pelos movimentos sociais, na perspectiva da defesa das políticas públicas e da garantia dos 
direitos sociais.

Articulação e Formação Profissional
• Implementar o Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a 

Precarização do Ensino Superior;
• Trabalhar em articulação com a ABEPSS, UFAs e ENESSO objetivando efetivar a 

consolidação da política nacional de estágios (PNE);
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• Implementar a Política de Educação e Capacitação Permanente do Conjunto CFESS/
CRESS;

• Impulsionar ações de qualificação da categoria objetivando o aprimoramento  técnico-
científico dos profissionais.

• Criar e reativar GTs para discussão e aprofundamento de temas específicos relacionados 
aos diferentes espaços sócio ocupacionais, de acordo com a demanda apresentada pelo coletivo. 
(Questão Urbana, Saúde, Educação, entre outros) .

Ética e Direitos Humanos
Garantir o debate acerca dos direitos humanos com destaque para os temas da atualidade, 

conforme deliberações do conjunto CFESS/CRESS.
Comunicação e Interlocução com a categoria e a sociedade
• Instituir e reafirmar a política nacional de comunicação;
• Fortalecer a descentralização e o protagonismo político e coletivo da categoria através 

da implementação dos NUCRESS.

A presidente Rosana Maria Prazeres,  representando 
a atual Diretoria do Cress 12ª Região, vem agradecer a 
presença de todas/os as/os dezoito conselheiras/os que 
estiveram presentes  no ato de solenidade de  posse  da  
gestão 2014-1017. “Isso demonstra o compromisso 
e a seriedade com a categoria profissional e com a 
gestão que se inicia. Que tenhamos uma caminhada 
coletiva para seguir lutando pela emancipação política 
da categoria das/dos Assistentes Sociais e por direitos 
sociais legítimos à população atendida”.

Comissão de Comunicação
CRESS 12ª Região


