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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRESS 9ª REGIÃO/SP, REALIZADA NO DIA 

19 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DO HOTEL NOBILE DOWNTOWN, SITUADO 

NA RUA ARAÚJO, 141– REPÚBLICA - SÃO PAULO/SP. Aos dezenove dias do mês de 

outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se 113 assistentes sociais, sendo desses, 093 

assistentes sociais aptos/as a votar. Inicialmente, às 13h00, a Presidenta do CRESS 9ª 

Região/SP, Kelly Rodrigues Melatti saúda os presentes e realiza a primeira chamada. Às 

13h30: Kelly saúda os presentes, faz a leitura do edital de convocação, realiza a 

segunda chamada e passa a palavra para as diretoras Hayane Carneiro Dias Melo  e 

Julia Maia Melo (diretoras membros das Seccionais de Sorocaba e Ribeirão Preto, 

respectivamente) para a leitura do regimento interno da Assembleia. Após explicarem 

como se dará a leitura e os possíveis destaques, Julia inicia a leitura do regimento, 

alternando com Hayane. Terminada a leitura e constatando a não apresentação de 

nenhum destaque, a mesa encaminha para a votação aprovando, por unanimidade, o 

Regimento Interno da Assembleia. Em seguida, é suscitada pela mesa se a plenária 

deseja incluir novas pautas a serem debatidas, de modo que o profissional Alexandre 

Serdeira suscitou o CRESS/SP questionamento sobre o evento que tem sido anunciado 

para realização em breve, denominado de “I Encontro Evangélico de Serviço Social 

Cristão/Conservador”. Em seguinte foi formada a mesa com a conselheira estadual do 

CRESS/SP,  Regiane Cristina Ferreira que convida a Presidenta do CRESS 9ª Região/SP, 

Kelly Rodrigues Melatti e a Profa. Dra. da UFES e ex-Conselheira Federal do CFESS e 

professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

Juliana Iglesias Melim para realizarem a análise de conjuntura. Juliana inicia sua fala 

agradecendo o convite. Explícita de que forma se dará sua exposição e inicia falando 

de Trotski. Faz referência ao serviço social cristão, provocada pela fala de Alexandre. 

Começa sua exposição pelo debate do conservadorismo, tecendo comentários sobre a 

origem do pensamento conservador moderno, que surgiu como contraponto ao 

iluminismo. Cita desde os conversadores “radicais” até os conservadores liberais, estes 

últimos que admitem algumas reformas no sistema. Faz relação entre o 

conservadorismo e a profissão, dizendo que esse conservadorismo sempre esteve no 

serviço social e vai se reatualizando. Situa pontos que estão bastante cristalizados no 

debate profissional, como a crise sistêmica e a consequente reação da burguesia a esse 

movimento, que entre as diversas consequências,  provoca a desresponsabilização do 

Estado. Destaca que por conta da crise, o capitalismo na sanha por manter e aumentar 

seus lucros, transforma tudo em mercadoria. Aponta que não é à toa que com o 

avanço do neoliberalismo no Brasil,  é perceptível o impacto nas políticas sociais, na 

regressão de direitos e na nossa profissão. Inicia o debate sobre as políticas sociais 

fragmentadas e fragilizadas, que na atual conjuntura a regra é o desmonte das 

políticas sociais, situação vem que vem se agravando no governo Bolsonaro, que 

descreve como ultraliberal na economia e conservador nos costumes. Relata que 

comentava junto a seus pares que quando Bolsonaro ganhou a eleição, não imaginava 

que em tão pouco tempo uma reação à nossa classe a esse governo, visto que tudo 

isso já se anunciava no seu plano de governo. Cita como exemplos as passeatas, a 
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reação contra os cortes na educação, que mostram que há uma movimentação e uma 

reação da classe trabalhadora. Diz que nossa categoria profissional tem muito a 

contribuir nesse processo e apesar de que estamos sujeitos às mesmas vicissitudes, 

temos mantido nossos posicionamentos e nossas bandeiras de luta. Relata que 

precisamos manter o rigor teórico para manter o compromisso com a classe 

trabalhadora, conquistado desde os 40 anos do Congresso da Virada. Reflete que não é 

hora de recuo no combate ao conservadorismo, fugir do conformismo, da conciliação 

de classe, que não nos acomodemos à democracia burguesa, assim como não nos 

apeguemos aos processos democráticos, eleições, uma vez que já essa estratégia e 

fomos traídos. Pontua que defender o serviço social e a psicologia tem de ser uma 

pauta da classe trabalhadora, não apenas dessas profissões. A história de lutas da 

nossa classe não pode se perder, precisamos nos manter firmes e fortes nessa luta, 

temos a tarefa de garantir que as direções das nossas entidades defendam o nosso 

projeto ético político. Que possamos estar fortes e em unidade com aqueles que de 

fato querem construir essa unidade com a gente. Em seguida, a presidente do CRESS 

SP,  Kelly Rodrigues Melatti. Inicialmente Kelly saúda a mesa, especialmente a 

professora convidada. Cumprimenta a plenária e fala do trabalho que estamos 

realizando enquanto gestão. Convida à reflexão de que o serviço social não é uma 

bolha, por isso, não está incólume à esta conjuntura. Se por uma lado tem a função de 

se inserir no que o capital o atribui, por outro lado, tem de ressignificar esse papel e é 

com base nessa contradição que temos que ter o entendimento de nos conhecer 

enquanto classe trabalhadora, pois a tônica do trabalho nos exige que nos 

reconheçamos enquanto classe trabalhadora para enfrentar essa conjuntura. Cita os 

números da categoria, de 33.000 assistentes sociais no estado de SP, destacando que 

este contingente representa o maior número de assistentes sociais no Brasil e AL, 

todavia, é preciso qualificar esse número, pois, não há um crescimento real do número 

de profissionais, há na verdade uma troca geracional da categoria, visto o grande 

número de cancelamentos. Fala do avanço do neoconservadorismo e que este oferece 

um caldo institucional que confere às instituições fazem requisições que não são 

nossas atribuições, como gerenciar o caos, a traduzir o não direito, que este é um 

movimento cíclico, manifestado em situações como a escuta especializada, nas 

requisições do sistema de justiça, a tecnificação e adensamento da tecnologia no 

espaço de trabalho, sugerindo que a profissão abandone seu caráter. Denuncia a 

emenda que quer extinguir os conselhos de classe como conhecemos, fala da 

criminalização dos espaços organizados como, por exemplo, os conselhos de direitos. 

Evidencia que o conservadorismo se mostra no irracionalismo, ilustrado pelo fato de 

que a ciência e razão não explicam o mundo, bem como a sociedade do espetáculo, o 

movimento de retomada do intimismo e da família, esta como um espaço que 

ninguém pode saber, a condição de vida das mulheres e o controle sobre seus corpos 

que no conservadorismo se traduz na privação do direito, alternando para lógica do 

direito do consumidor. Exemplifica essa passagem por meio  do direito à educação 

que, na medida em que se privilegia e garante o acesso ao ensino superior privado e 
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nessa lógica se eu pago, eu tenho o direito. Retoma a pauta dos costumes, da 

moralização da vida política e cita José Paulo Netto, que em 1996 dizia que essa 

categoria não é heterogênea, que se destacam grupos que vão na direção da ruptura, 

um outro grupo da reatualização do conservadorismo, um terceiro grupo do 

tecnicismo, um quarto grupo da pós-modernidade, com elementos muito relativizados 

da conjuntura. Há ainda um quinto grupo que no discurso defende a perspectiva 

emancipatória, mas, no cotidiano não consegue fazer essa defesa concreta e assim 

fortalece a lógica conservadora na nossa profissão. Surgem então os desafios: manter-

nos atualizados academicamente, que é um valor ético político dessa profissão, nos 

mantermos na luta, dentro e fora da institucionalidade, pois o serviço social precisa 

estar conectado com as demandas da classe trabalhadora. Ter em mente de defender 

o patrimônio conquistado no congresso da virada, nós sujeitos deste tempo, 

precisamos garantir que isso se mantenha.  A conselheira Regiane, mediadora da 

mesa, convida a plenária a realizar até seis intervenções de seis minutos cada. O 

Conselheiro Estadual Júlio faz sua intervenção, apontando saldo positivo da campanha 

de combate ao racismo que, por meio do comitê composto por mulheres aguerridas, 

conseguimos avançar no sentido de denunciar o racismo por meio das estruturas 

institucionais; pede para a mesa comentar sobre o genocídio, feminicídio. Em 

sequência, com a palavra retornando à mesa, a Conselheira Kelly ressalta ser uma 

questão provocativa, que nos impulsiona a um aprendizado e a possibilidade de nos 

revisitar e fazer autocrítica, chamar a atenção sobre o racismo estrutural e histórico, 

expressões de machismo, racismo, LGBTfobia – por meio das ações construídas pelo 

Comitê. Agradece a esta construção. A profa. Juliana indaga sobre qual foi o ponto alto 

das gestões deste último triênio no conjunto CFESS/CRESS. Aponta que , sem dúvida, a 

campanha de combate ao racismo, destacando ser  valiosíssimo que conseguimos 

fazer importantes debates sobre a questão racial e sobre a necessidade do combate ao 

racismo dentro e fora da profissão elevar este debate a todos os cantos deste país. 

Encerrando a pauta da Análise de Conjuntura, a conselheira estadual Regiane convida 

os membros da Comissão de Planejamento para apresentarem o Plano de Ação 2019. 

Em sua fala, a vice presidente do CRESS SP, Patrícia Ferreira da Silva introduz como se 

deu o processo de construção do Plano de Ação, chamando a atenção do papel 

estratégico desse documento para o fortalecimento das ações do CRESS/SP. Nesse 

sentido, afirma que este processo foi construído coletivamente e destaca o processo 

com investimento realizado em 2018 por meio de um curso de planejamento 

estratégico. Diz sobre a importância político administrativa das seccionais e as 

unidades administrativas, o que significa esse investimento e o cumprimento em 

consonância com a agenda política administrativa avaliada no Encontro Nacional e 

seus sete eixos: administrativo financeiro, Orientação e Fiscalização, Formação 

Profissional, Ética e Direitos Humanos e Relações Internacionais. Pontua também 

sobre a transição de gestões para o próximo triênio (2020-2022). Informa  que após 

essa apresentação será discutido o valor da anuidade. A diretora Patrícia relata o 

processo de construção do Plano de Ação 2019, destacando o esforço coletivo das 
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seccionais e da direção estadual. Enfatiza que o plano é embasado nas ações precípuas 

do CRESS/SP, as ações regimentais e a descentralização dessas ações inicia a 

apresentação falando da importância da organização do Plano de Ação e o Relatório 

de Gestão do conselho, sua inserção no portal de transparência tanto para categoria, 

como a sociedade em geral para que possam acompanhar como o dinheiro do CRESS é 

utilizado. Apresenta a o processo de organização e consolidação de resolução 

orçamentária do Conjunto CFESS/CRESS. O diretor estadual Ubiratan de Souza Dias 

Junior e a diretora Márcia Merisse  apresentam os projetos planejados das onze 

Seccionais do estado de São Paulo começando pela Seccional do ABCDMRR e 

terminando com o planejamento das ações de âmbito Estadual. Em seguida, Ubiratan 

e o Contador do CRESS Sr. Odair Dutra apresentam a peça orçamentária com despesas 

fixas e o valor dos projetos. Na sequência Odair apresenta as receitas correntes no 

valor de R$ 10.640.398,82, receitas de capital no valor de  R$ 1.000.000,00 totalizando 

R$ 11.640.398,32 (onze milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e noventa e oito 

reais e trinta e dois centavos), tendo detalhado cada uma delas, bem como 

esmiuçando o pagamento das anuidades, o parcelamento e os descontos. O diretor 

Ubiratan apresenta os valores propostos para a anuidade de 2019, apenas com o 

repasse inflacionário de 3,16% e os respectivos desdobramentos para pagamentos à 

vista e por parcelamento. Ubiratan abre para inscrições da plenária, sendo que houve 

apenas uma inscrição, da assistente social Larissa, que questionou sobre a necessidade 

de envio de correspondências e uso de redes sociais como meio de comunicação 

alternativo e com menor custo. A questão foi respondida pela Presidente Kelly Melatti, 

que discorreu sobre a exigência regimental de envio de correspondências, em especial 

as convocações de assembleias, que já houve redução significativa desta despesa com 

a redução do envio do Jornal Ação nos últimos anos e reafirmou o empenho e a 

relevância de lançar mão de outros meios para a comunicação com a categoria, 

permanecendo a prática de despesas com correspondência oficial apenas nos casos 

em que isso é indispensável. Falou também sobre a importância de atualização 

cadastral pelas/os assistentes sociais a fim de que o uso da comunicação por e-mail 

seja eficaz. Não havendo mais manifestações pela plenária, a proposta de Plano de 

Ação 2020 e anuidade, taxas e emolumentos foi submetida a regime de votação, tendo 

sido aprovada por ampla maioria das/os participantes – observada por contraste visual 

da manifestação de voto por meio do levantamento dos crachás. Na sequência abriu-

se a pauta da Eleição para Comissão Regional Eleitoral sendo a mesa diretora 

composta pelas/os Conselheiros/as  Estaduais Luciano Alves e Patrícia Ferreira da Silva. 

O Diretor Luciano Alves faz uma breve apresentação acerca das mudanças deliberadas 

pelo conjunto CFESS/CRESS para o processo eleitoral que se aproxima, assim como do 

papel a ser desempenhado pela Comissão Regional Eleitoral, lendo os dispositivos do 

Código Eleitoral vigente sobre as condições para a realização do ato. Em seguida, a 

Diretora Patrícia consulta a plenária sobre a existência de quatro pessoas que se 

disponham a compor a comissão que tratará do processo de coleta e contagem dos 

votos da eleição. Apresentam-se para este processo: Julio Cezar de Andrade, Ana Lea 



 
 

5/6 
 

Martins Lobo, Elias Augusto Corrêa (São José do Rio Preto) e Julia Maia Melo (Ribeirão 

Preto), sendo aprovados por unanimidade desta plenária. Abertura para inscrição 

das/os participantes interessada/os em se candidatar a fazer parte da Comissão 

Regional Eleitoral, para o processo eleitoral que elegerá as direções do Conjunto 

CFESS/CRESS para o triênio 2020-2022, sendo os inscritos e declarantes de suas 

intenções as/os assistentes sociais Vanda Regina Marques – CRESS Nº 21.110, Cláudia 

de Brito Araújo – CRESS Nº 63.872, Larissa Cristina Bedo – CRESS Nº 60.021, Lucinea 

Oliveira Figueiredo – CRESS Nº 12.189, Cláudio Bartolomeu Lopes – CRESS Nº 21.157, 

Deise Fernandes do Nascimento – CRESS Nº 33.840 e Wagner Carneiro de Santana – 

CRESS Nº 61.129. Procedeu-se a coleta de votos individuais e secretos e a consequente 

apuração em recinto separado da plenária da assembleia. Durante a apuração passou-

se à pauta da Apresentação da avaliação da delegação sobre o 48º Encontro Nacional 

do Conjunto CFESS/CRESS, que teve a presença de vários/as delegados/as se 

apresentando e explicando sobre as devolutivas do Encontro. A comissão apuradora 

comparece perante a mesa informando que já encontra em condições de apresentar o 

resultado da votação, a saber: 88 CEDULAS ENTREGUES, 528 VOTOS APURADOS, sendo 

Vanda (69 votos); Claudia (56 votos); Larissa (78 votos); Lucineia (46 votos); Claudio (79 

votos); Deise (66 votos); Wagner (70 votos); Brancos (62 votos) e Nulos (02 votos), 

restando eleita a Comissão Regional Eleitoral os/as assistentes sociais Comissão eleita: 

Cláudio Bartolomeu Lopes – CRESS Nº 21.157 , Larissa Cristina Bedo – CRESS Nº 60.021 

e Wagner Carneiro de Santana – CRESS Nº 61.129 (titulares); Vanda Regina Marques – 

CRESS Nº 21.110 , Deise Fernandes do Nascimento – CRESS Nº 33.840 e Cláudia de 

Brito Araújo – CRESS Nº 63.872 (suplentes). Na sequência, abriu-se, pelas diretoras 

Patrícia e Hayane, para a abordagem da pauta incluída no início da Assembleia, sendo 

constatada a ausência, neste momento, do seu proponente. Representando a direção 

estadual do CRESS/SP, o Conselheiro Luciano Alves faz a elucidação para a plenária, 

afirmando que a direção estadual manifesta estranhamento ao caráter do evento, 

sendo que do ponto de vista do marco legal que define e regulamenta a profissão, não 

existe o termo “Serviço Social Cristão”, pois não se reconhece esta nomenclatura da 

normatização da profissão, bem como no conjunto de suas competências e 

atribuições. Ressalta que à medida em que se vê uma suposta tentativa de discussão 

de uma outra profissão, no espectro de uma disputa de projeto societário, faz-se 

necessário reafirmar a radicalidade do projeto ético político compromissado 

radicalmente com os valores democráticos, diante de conhecidos equívocos divulgados 

sobre o que entendem em relação à laicidade do Estado e da profissão, bem como que 

equivocadamente acusam o projeto profissional hegemônico de discriminar 

profissionais que professam algum tipo de fé, lembrando que as estatísticas oficiais 

apontam ampla maioria da categoria professando uma fé e que não se pode confundir 

liberdade religiosa com a incompatibilidade de liberdade de professar a fé no âmbito 

do exercício profissional, na linha do que estamos discutindo desde 2013 no Conjunto 

CFESS/CRESS, finalizando sua fala ressaltando a importância de não se deixar de 

observar a recente polarização do significado social da profissão, explicitada também 
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na disputa de projeto societário, nas intenções desta movimentação. Aberto para 

intervenções da plenária, sendo realizadas algumas elucidações e discussões 

específicas, com a profissional Larissa Bedo coloca provocação para reflexão acerca da 

pertinência de se deliberar na assembleia por uma ação coletiva de defesa da profissão 

e disputar o debate político no dia deste evento que se anuncia. O Conselheiro Luciano 

dialoga com a proposta de Larissa, informando que se estamos construíndo o 

entendimento de que este evento é estranho à profissão regulamentada, receia ser 

incongruente uma representação oficial pela assembleia comparecer ao evento, 

considerando também o direito de liberdade de expressão e de reunião dos 

proponentes e participantes, argumento que levou a profissional a retirar a proposta, 

defendendo firme posicionamento público, caso necessário, após o evento, o que foi 

referendado pelo Conselheiro Luciano, em nome da direção estadual do CRESS/SP. 

Nenhuma questão a mais, passou-se às moções, não sendo constatado o oferecimento 

de moções. Em seguida passou-se aos informes. O diretor estadual Fábio Rodrigues 

fala das ações do CRESS para a aprovação do Projeto de Lei nº 326, de 2019 e do 

mesmo modo, das ações do PEC que prevê alterar a legislação dos conselhos de 

profissão. A presidenta Kelly pede divulgação da Carta para as Conferências, que os 

presentes receberam no ato do credenciamento, e convida todos e todas a participar 

das conferências em seus municípios, bem como da conferência estadual livre e a 

conferência nacional democrática. Convida também a divulgarem a Campanha 

“Proteger é garantir direitos”. Convida as pessoas a virem na próxima roda de conversa 

do Comitê de combate ao Racismo que será realizada na sede do CRESS. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se encerrada a Assembleia da qual eu, Guilherme Moraes da 

Costa, lavre a presente ata que segue assinada por mim e pela Presidenta do 

CRESS/SP. 
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