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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE 
SÃO PAULO - 9ª REGIÃO 
Rua Conselheiro Nébias, 1022 – Campos Elíseos – 
São Paulo – SP – CEP 01203-002
secretaria@cress-sp.org.br ou 
comunicacao@cress-sp.org.br
www.cress-sp.org.br
facebook.com/cress.saopaulo
youtube.com/cresssp
flickr.com/fotos/cress-sp

20ª DIRETORIA
Gestão “Ampliações: Em defesa do Serviço Social, 
nos encontramos na luta!”

Presidenta: Nicole Barbosa de Araujo 
CRESS Nº 48.478

Vice-Presidenta: Francilene Gomes Fernandes  
CRESS Nº 38.876

1º Secretário: Ubiratan de Souza Dias Junior 
CRESS Nº 56.238

2ª Secretária: Patrícia Maria da Silva   
CRESS Nº 40.136

1ª Tesoureira: Keila Rafaela de Queiroz  
CRESS Nº 57.274

2ª Tesoureira: Laressa de Lima Rocha   
CRESS Nº 48.137

Conselho Fiscal
Anne Oliveira da Silva 
CRESS Nº 57.945
Maria Conceição Borges Dantas 
CRESS Nº 33.767
Regiane Cristina Ferreira  
CRESS Nº 31.262

Suplentes
Ana Lea Martins Lobo  CRESS Nº 51.291
Nayara Albino Gonçalves  CRESS Nº 50.037
Erly Fernandes de Araujo CRESS Nº 63.801
Pammella Barbosa Galdino CRESS Nº 49.184
Thiago Estevão Ramos CRESS Nº 39.127
Barbara Canela Marques CRESS Nº 39.904
Camila Gibin Melo CRESS Nº 39.957
Thiago Agenor dos Santos Lima CRESS Nº 41.968
Aparecida Mineiro do Nascimento Santos 
CRESS Nº 15.204

Comissão de Comunicação
Barbara Canela Marques CRESS Nº 39.904
Camila Gibin Melo CRESS Nº 39.957
Nicole Barbosa de Araujo CRESS Nº 48.478
Pammella Barbosa Galdino CRESS Nº 49.184
Ubiratan de Souza Dias Junior CRESS Nº 56.238

Assessoria de Comunicação
Larissa Furtado 
comunicacao@cress-sp.org.br
(11) 3351-7506
Segunda à sexta, das 12h às 18h.

Edição Especial – Eleições Extraordinárias

É hora de votar!
O processo eleitoral para o Conjun-

to CFESS-CRESS acontece em pro-
cesso extraordinário no Estado de 

São Paulo nas Seccionais de Campinas, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto e Sorocaba. As elei-
ções ocorrerão nos dias 25, 26 e 27 de agos-
to de 2020 na modalidade on-line, através 
do site www.votaassistentesocial.com.br.

Para votar, o/a profissional deve estar em 
pleno gozo de seus direitos profissionais e 
quite com suas obrigações pecuniárias até o 
ano de 2019.

Consideramos o voto um direito político e as 
eleições um importante momento do processo 
democrático para o fortalecimento do Conselho 

e a valorização da profissão nos marcos do pro-
jeto ético-político. 

A pandemia do novo coronavírus (Sars-
-Cov-2) impôs a necessidade de medidas de 
isolamento social como estratégia de conten-
ção da proliferação do vírus mortal. A categoria 
de assistentes sociais está compondo a linha de 
frente do combate ao vírus em conjunto com 
outros/as trabalhadores/as inseridos/as na 
prestação de serviços essenciais à população.

Este contexto desafia significativamente todos/
as os/as assistentes sociais implicados/as na con-
tinuidade do processo eleitoral para o Conjunto 
CFESS-CRESS no ano de 2020, seja na condição de 
candidato/a, eleitor/a, diretor/a ou como membro 
de comissão/subcomissão regional eleitoral.

Trata-se de uma nova oportunidade para a 
categoria debater a realidade de sua região e 
escolher as propostas de gestão que serão de-
senvolvidas no próximo triênio.

A Comissão Regional Eleitoral (CRE) convida a 
categoria profissional a participar ativamente do 
processo eleitoral, tendo em vista a relevância polí-
tica do Conjunto CFESS-CRESS na defesa do Serviço 
Social brasileiro, articulado ao Serviço Social mun-
dial, tanto pelo patrimônio histórico-profissional 
acumulado, quanto pelo “novo mundo” que a crise 
sanitária, aliada ao aprofundamento da crise capita-
lista, anuncia.  

Mobiliza, assistente social. Vota, 
assistente social!

TEMPO DE EXERCER A DEMOCRACIA, TEMPO DE VOTAR!

Jornalista Responsável
Ana Paula Cappellano - MTB 09394/MG
jornalista@mpmcomunicacao.com.br

Atendimento
Daiane Brito
atendimento1@mpmcomunicacao.com.br

Designer 
Jeniffer Crispim

Tiragem
14.350 mil exemplares

Impressão
Gráfica Rettec

Fotos
CFESS, CRESS-SP 
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CFESS
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.

Frente ao contexto social, eco-
nômico e político que estamos 
enfrentando no nosso cotidiano 
profissional, onde vivenciamos o 
desmonte das políticas públicas 
e a redução dos direitos sociais, 
nós, assistentes sociais, temos 
o desafio profissional de, nos 
espaços sócio-ocupacionais, ter 

um posicionamento em favor da 
equidade e da justiça social, as-
segurando a universalidade de 
acesso aos bens e serviços, pro-
gramas e políticas sociais.
Este preceito ético está estrita-
mente vinculado à opção por 
um projeto profissional associa-
do a uma nova ordem societária.

Para tanto, a Chapa 1 - "Ree-
xistência" conta com a parti-
cipação de toda a categoria 
profissional da Seccional de 
Presidente Prudente, para so-
mar esforços na defesa e ga-
rantia de direitos e no fortaleci-
mento do projeto ético-político 
e profissional.

Coordenadora: 
Cleide Maria Monari Semenza-
to, Consultora e Assessora na 
política de assistência social, 
atua com capacitação/cursos/
palestras e execução de proje-
tos na área da Assistência So-
cial. Atualmente, trabalha na 
gestão da Assistência na Pre-
feitura de Álvares Florence/SP.

Tesoureira: 
Mariana Sato dos Reis, Assistente 
Social no TJSP/SP.

Secretário: 
Matheus Aparecido Manfre, As-
sistente Social do centro de direi-
tos humanos LGBT do GADA Rio 
Preto e coordenador do serviço 
de acolhimento em comunidade 
terapêutica da Associação Madre 
Teresa (Programa Recomeço).

Suplentes:
Daniela Bezzera, Assistente So-
cial na Comunidade Terapêutica 
Lar São Francisco de Assis.
Gabriela Lopes, Assistente Social 

do Hospital da Criança e Mater-
nidade – HCM.
Sirlane de Souza Santana, Assis-
tente Social em organização da 
sociedade civil – acolhimento 
institucional para pessoas em 
situação de rua, especialista 
em Serviço Social na Saúde (FA-
MERP) e integrante do movi-
mento negro e Movimento Mu-
lheres em Luta (MML).

CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS. 
@AVANCARNALUTA.

Nós da Chapa 1 - “Não diga que 
a luta está perdida: Avante!” 
nos apresentamos para o pleito 
eleitoral extraordinário — triê-
nio 2020-2023 — da Seccional 
de Campinas. Isso porque não 
podemos nos calar diante dessa 
conjuntura aterradora. É tempo 
de luta, de enfrentamento e de 
posicionamento! Nosso com-
promisso é com a defesa do Ser-
viço Social, da democracia e do 
Projeto Ético-Político Profissio-

nal. Desta forma, está no nosso 
horizonte ampliar o processo de 
interiorização e descentraliza-
ção das ações do CRESS-SP na 
região de abrangência da Sec-
cional de Campinas. Somos uma 
Seccional com 96 municípios de 
realidades e necessidades dife-
rentes e, sabendo disso, nós nos 
comprometemos a estar cada 
vez mais próximos das/os assis-
tentes sociais. Este movimento 
já começa na composição des-

ta chapa, que é heterogênea, 
somos de diferentes cidades 
da Seccional, trabalhadoras/es 
tanto do serviço público quan-
to do terceiro setor. Estamos 
à disposição, acesse nossas 
redes sociais: Facebook @cha-
pa1avante, Instagram @chapa-
avantecampinas, e-mail chapa-
avantecampinas@gmail.com 
e WhatsApp (19) 98257-0925.
Conheça e divulgue nossas pro-
postas. #vemavançarnaluta

A chapa "Luana Barbosa", candi-
data à Seccional de Ribeirão Pre-
to/SP, é composta por Júlia Maia 
Melo (coordenadora), Alícia Zeri 
Ceolotto (secretária), Marina de 
Almeida Borges (tesoureira), Es-
ter Massarioli Réa, Camila Fres-
satti Furlanetto e Kelly Amaral 
(suplentes). As propostas são: 
I - Implementar um NUCRESS 
em Ribeirão Preto; 
II - Atuação junto a ABEPSS e 
ENESSO para garantir formação 

de qualidade e campos de está-
gio, conforme legislações vigen-
tes, assim como valorizar a pes-
quisa no Serviço Social; 
III - Incentivar atuação comprome-
tida com a defesa da liberdade, a 
profissão, a seguridade social, os 
direitos humanos e o combate a to-
das as formas de preconceito;
IV - Descentralização de ativi-
dades, para alcance de outros 
municípios pertencentes à Sec-
cional de Ribeirão Preto;

V - Manter o diálogo e ativida-
des temáticas com movimentos 
sociais, conselhos de classe e de 
direitos, cujos projetos e obje-
tivos estejam em consonância 
com o projeto ético-político do 
Serviço Social;
VI - Trazer para a Seccional de 
Ribeirão Preto atividades, semi-
nários, rodas de conversa, com 
assuntos que estejam sendo dis-
cutidos em âmbito nacional.

CHAPA 1 SECCIONAL PRESIDENTE PRUDENTE –  "Reexistência" 

CHAPA 1 SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – “Avançar na Luta em busca da Liberdade” 

CHAPA 1 SECCIONAL CAMPINAS – "Não diga que a luta está perdida: Avante!"

CHAPA 1 SECCIONAL RIBEIRÃO PRETO –  "Luana Barbosa"
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Caro/a colega assistente social,
O Conjunto CFESS-CRESS inicia 
um novo pleito eleitoral. A chapa 
“(R)esistir, (I)nsistir, seguindo na 
luta”, que concorre à Seccional 
de Santos, vem respeitosamen-
te se apresentar e convidá-lo/
la para conhecer melhor nossa 
Carta de Propostas, disponível 
em nossas redes sociais.
Somos trabalhadores/as de di-

versas políticas públicas — e 
reconhecemos as angústias e os 
sentimentos derivados — que 
por muitas vezes não se sen-
tem representados/as. Diante 
disso, pautaremos discussões 
importantes para a categoria, 
reforçando o compromisso éti-
co-político presente em nosso 
Código de Ética Profissional. 
Salientamos, ainda, que CONSE-

LHO fortalecido e representativo 
é CONSELHO que possui partici-
pação, que não se encerra ape-
nas na apresentação do voto, fa-
zendo-se presente por meio de 
constantes articulações de seto-
res públicos, privados, com mo-
vimentos sociais e com todos/as 
aqueles/as que lutam na mesma 
direção que a nossa.
Contamos com seu voto!

CHAPA 1 SECCIONAL SANTOS - "(R)esistir, (I)nsistir, seguindo na luta"

Agenda das Eleições Extraordinárias

28/07 Divulgação no site do CRESS-SP da segunda listagem com o número de inscrição dos/as profissionais 
aptos/as a votar

Divulgação no site do CRESS-SP da última listagem com o número de inscrição dos/as profissionais aptos/as 
a votar

Prazo final para fornecimento por e-mail dos dados de usuário/a, acompanhados da senha para os/as 
aptos/as a votar

Eleições

Prazo final para os/as profissionais regularizarem sua situação perante o CRESS-SP14/08

18/08

20 e 21/08

25 a 27/08

EM BREVE
Em julho, será realizada a plenária on-line com integrantes das chapas que concorrem às Eleições 
Extraordinárias pelas Seccionais do CRESS-SP.

Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique informado/a sobre a data e o horário da atividade.

www.youtube.com/c/CRESSSPvideos

Zelar pela observância dos prin-
cípios e diretrizes do CEP; 
Acolher denúncias de acordo 
com artigo 21 do CEP, realizar sua 
devida apuração e providências;
Realizar visitas periódicas às IES 
da Região, com curso de Serviço 
Social, para ampliar discussão 
com a comunidade acadêmica 
sobre o CRESS, sua importância 
e atribuições;
Realizar reuniões periódicas 
com coletivo dos profissionais 

da região para reflexão sobre 
competências do CRESS, des-
construindo expectativas que 
não condizem com as funções 
do Conselho e fomentar a dis-
cussão permanente sobre CEP 
e PEPP;
Manter diálogo permanente 
com gestões/representantes dos 
poderes executivos da região, 
divulgando o CRESS, estabe-
lecendo canais para os temas 
relacionados aos interesses e 

direitos da categoria, tais como 
abertura de concursos, contra-
tações, denúncias etc.;
Dar amplo conhecimento à ca-
tegoria das publicações, legisla-
ções, resoluções, tramitações de 
Projetos de Leis de interesse dos 
profissionais;
Participação institucional, repre-
sentando a categoria em atos 
públicos/políticos/manifesta-
ções, consonantes com o Proje-
to Ético-Político Profissional.

CHAPA 1 SECCIONAL SOROCABA – “Em tempos de luta, a bandeira é a resistência”


