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Edição Especial - Eleições 2020-2023

ELEIÇÕES
CFESS-CRESS
2020-2023

10 a 12 de março 2020

É hora de votar!

Participe! Seu voto fortalece a proﬁssão!

TEMPO DE EXERCER A DEMOCRACIA, TEMPO DE VOTAR!

O

processo eleitoral para o Conjunto
CFESS/CRESS teve início em 25/10/19
com a publicação do edital e se findará
em 17/05/2020 com a posse das gestões eleitas.
A comissão Regional Eleitoral (CRE-SP) foi eleita
em Assembleia Geral Ordinária da categoria em
19/10/2019, com o objetivo de conduzir o processo eleitoral para as gestões do CFESS, CRESS e
Seccionais no Estado de São Paulo.
A CRE-SP, utiliza este meio para incentivar
a categoria dos/as assistentes sociais do Estado de São Paulo a se sentirem pertencentes a este momento democrático de escolha
dos/as profissionais que estarão à frente de
nossos Conselhos, seja a nível federal, es-

tadual e nas seccionais, pois, é a partir de
nossas escolhas que iremos nortear o direcionamento das pautas ético-políticas que
envolvem a nossa profissão. Entendemos
que "exercitar o direito de voto é materializar um dos princípios do Código de Ética,
aquele que preconiza a defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização
da participação política e da riqueza socialmente produzida" (CFESS, 2011).
Este ano o voto será on-line, o que propiciará
maior possibilidade de participação. É uma nova
fase para o conjunto, em que convidamos todos/
as a experienciar o exercício do voto e ao mesmo
tempo vislumbrar as propostas das chapas con-

correntes e o perfil de cada candidato/a pelo site
https://www.votaassistentesocial.com.br . A votação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de março deste ano. As demais informações de todo o processo eleitoral já estão disponíveis no referido site
com mais detalhes no site do CRESS e do CFESS.
A CRE-SP acredita que se as/os Assistentes
Sociais se fizerem presentes neste processo,
a partir do entendimento das propostas feitas
pelas chapas que concorrem a gestão federal,
estadual e das seccionais, estaremos cumprindo com o nosso exercício democrático de ter
um Conselho representativo e combativo à toda
onda conservadora que se renova a cada dia em
nossa sociedade.

www.votaassistentesocial.com.br

Edição Especial Eleições
CFESS – Chapa 1 – "Melhor ir à luta, com raça e classe em defesa do serviço social!”
Nós da Chapa 1 para o CFESS acreditamos que a MELHOR decisão é IR À
LUTA contra a desigualdade, racismo,
machismo e opressões que marcam
a sociedade. Diante da destruição de
direitos, reafirmamos que a luta tem
lado, cara e voz da classe trabalhadora. Na certeza de que é a defesa do
projeto ético-político do Serviço Social

que nos unifica, apresentamos propostas que têm o tamanho das lutas
do tempo presente: a defesa da profissão no compromisso com a emancipação. Nossa chapa é composta por
assistentes sociais que vivenciam as
contradições dos espaços de trabalho
e têm resistido junto às entidades do
serviço social e movimentos sociais. A

representação de São Paulo fortalece
a defesa das bandeiras de luta do Conjunto Cfess-Cress e contribui para nos
“mover em direção à liberdade, a agir
de formas que libertam a nós e aos
outros”, como diz bel hooks. Pedimos
seu voto para a Chapa 1 para o CFESS
e Chapa 1 para o CRESS-SP!

CFESS – Chapa 2 – "CFESS democrático, de unidade e de luta"
Até o fechamento desta edição o processo de recurso para homologação da chapa não tinha sido
concluído.

FOTO NÃO ENVIADA

CRESS – Chapa 1 – AMPLIAÇÕES: EM DEFESA DO SERVIÇO SOCIAL, NOS ENCONTRAMOS NA LUTA!
A Chapa 1 Ampliações: Em defesa do Serviço Social, nos encontramos na Luta! se apresenta ao processo eleitoral para o CRESS/SP,
reafirmando seu compromisso com a profissão e seu projeto, que nos últimos 40 anos, se
articula com as lutas da classe trabalhadora.
A chapa é composta por assistentes sociais
de várias localidades do Estado de São Paulo,
com experiência em diversos espaços sócio

ocupacionais e disposição para enfrentar os
desafios do maior Conselho de Serviço Social
da América Latina e para as lutas contra a destruição dos direitos. As propostas da chapa
estão divididas nos eixos Gestão do Conselho,
Movimentos Sociais, Trabalho e Formação e
Políticas Sociais, e partem de defesas construídas em diálogo com a categoria e na vivência
das questões colocadas as/aos assistentes

sociais. Conheça o nosso Programa, acompanhe as redes sociais da Chapa1 e participe das
Plenárias que ocorrerão em todo o Estado,
trazendo suas sugestões e propostas! Vamos
juntas/os continuar construindo um conselho forte, coerente, combativo e independente para a defesa da profissão e dos interesses
da classe trabalhadora. Assistente social,
#NosEncontramosNaLuta! Vote Chapa 1!

discriminação e preconceito contra a dignidade humana; Defender o Código de Ética e seus princípios; Combater a precarização dos cursos de Serviço Social; Lutar para
efetivação da Lei 12.317/10 (30 horas de
jornada); Apoiar a criação do Sindicato dos
Assistentes Sociais e do PISO SALARIAL da
categoria; Ampliar a participação do CRESS

em movimentos populares e Conselhos de
Assistência Social; Retomar o diálogo com
os gestores públicos; Renovar o compromisso com as entidades de ensino, pesquisas e estudantes de Serviço Social; Redução da anuidade e anistia aos profissionais
desempregados; Criação das CAPAS - Casa
de Apoio ao Assistente Social.

CRESS – Chapa 2 – “RESILIÊNCIA PURA”
A CHAPA 2 RESILIÊNCIA PURA para o
CRESS/SP, formada por Assistentes Sociais
Resilientes, apresenta as propostas à categoria através de pilares, tais como: Transparência, Gestão Participativa e Eficiência.
O Plano de Gestão tem como escopo a VALORIZAÇAO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, a contrapor quaisquer tipos de

#
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INFORMATIVO DO CONSELHO
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DE SÃO PAULO —
9ª REGIÃO (CRESS-SP)
FEV-2020

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.prg.br
www.cress-sp.org.br
facebook.com/cress.saopaulo
youtube.com/cresssp
flickr.com/fotos/cress-sp

Conselho Fiscal
Matsuel Martins da Silva
CRESS 8.471
Fábio Rodrigues
CRESS 32.339
Talita Aparecida de Oliveira Catosso
CRESS 56.615

19ª DIRETORIA
GESTÃO AMPLIAÇÕES: TRILHANDO A LUTA COM
CONSCIÊNCIA DE CLASSE (2017-2020)

Comissão de Comunicação
Guilherme Moraes da Costa – CRESS 47.907
Fábio Rodrigues – CRESS 32.339
Matsuel Martins da Silva – CRESS 8.471
Luciano Alves – CRESS 31.783

Presidente interina: Patrícia Ferreira da Silva
CRESS 48.178
Vice-Presidente interino: Luciano Alves
CRESS 31.783
1º Secretário: Guilherme Moraes da Costa
CRESS 47.907
2ª Secretária: Cristina Santo Santana
CRESS 53.681
1º Tesoureiro: Julio Cézar de Andrade
CRESS 45.463
2ª Tesoureira interina: Nívea Soares Izumi
CRESS 36.566
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Assessoria de Comunicação
Larissa Furtado
comunicacao@cress-sp.org.br
(11) 3351-7506
Segunda à Sexta das 12h às 18h
Jornalista Responsável
Ana Paula Cappellano - MTB 09394/MG
jornalista@mpmcomunicacao.com.br

Atendimento
Daiane Brito
atendimento1@mpmcomunicacao.com.br
Designer
Jeniffer Crispim
Tiragem
35.900 mil exemplares

Impressão
Gráfica Rettec
Fotos
CFESS, CRESS-SP e Banco de Imagens
Capa
Pixabay, Pexels, Depositophotos, Free
Images

Edição Especial Eleições
Seccional ABCDMRR – Chapa 1 – Tempo de Esperançar
Nós, trabalhadores/as assistentes sociais da chapa 1, atuantes nas diversas
políticas públicas e profissionais preocupadas/os com os rumos de nossa
profissão,convidamos você para fazer
política para além do voto e construir
coletivamente esta seccional do ABCDMRR, a partir das bases. É hora de
reafirmar a defesa do projeto ético-po-

lítico, articulado com um projeto de sociedade comprometido com os nossos
anseios, interesses, dos/das trabalhadores/ras, em tempos de acirramento
da precarização do trabalho. Nossas
propostas vão no sentido de enfrentar as contradições postas no cotidiano profissional, com compromisso de
uma gestão democrática, horizontal,

baseada nos princípios fundamentais
do código de ética e com uma prática
coerente a esses valores. Esperançar é
nosso horizonte, "esperançar é ir atrás,
esperançar é construir, esperançar é
não desistir! "Conheçam nossa carta
programa, acesse nossa página do facebook: Tempo de Esperançar - Chapa
1 #tempodeESPERANÇAR

Com maturidade, experiência, militância histórica, perspectiva teórico crítica
afiançadas pelo Projeto Ético Político
profissional dos/as assistentes sociais é
que foi pensada e construída a Chapa 2
Renovação: resistir para existir (triênio
2020 – 2023).
Nossas bandeiras de lutas são oriundas
de nossa classe e nosso posicionamento

contrário a todas as formas de exploração e discriminação de classe, gênero,
raça, etnia, orientação sexual, identidade
de gênero, idade e condição física (pessoas com deficiência).
Contamos com o apoio de todas e todos assistentes sociais do Grande ABC no
processo eleitoral do Conjunto CFESS/
CRESS da Seccional ABCDMRR.

• Defender e preservar a prática profissional inscrita no Código de Ética e no Projeto Ético Politico
• Articular meios do estágio contar como
experiência profissional
• Acolher os profissionais nas agendas dos
eventos
Ampliar parceria com instituições públicas e privadas para coibir contratos com
outras nomenclaturas

• Fiscalizar os campos de trabalho para
dirimir a falta de valorização da categoria
e assédio
• Realizar campanha de valorização profissional
• Articular com os sindicatos por ramos a
valorização dos assistentes sociais
• Ampliar o diálogo e em especial com os
formados por EAD
• Realizar campanha de visibilidade de
assistentes socais trans

Seccional ABCDMRR – Chapa 2 – Resistir para Existir
A atual conjuntura nos provocou a repensar alternativas para enfrentarmos
os retrocessos nas políticas públicas,
no mundo do trabalho, logo, no trabalho profissional dos/as assistentes sociais que também vem sendo afetados/
as pela lógica perversa do capital e de
um conjunto de posturas reacionárias
que demarcam tempos de barbárie.

Seccional ABCDMRR – Chapa 3 – Fortalecer para Crescer
Representamos a diversidade humana
que enriquece a nossa sociedade. Somos
um grupo de assistentes sociais forjados na
luta de classe, acreditamos numa sociedade que acolhe a diferença que começa na
luta por espaços de trabalho que zelam
pela dignidade e pelo respeito a categoria
que atua bravamente na contradição social
Propostas acolhidas da base

Seccional Bauru – Chapa 1 – ECUSS- Ética, Compromisso, União & Serviço Social
A chapa 1. ECUSS – Ética, Compromisso,
União & Serviço Social concorre à direção do
CRESS – SP / Seccional de Bauru. Composta
por Assistentes Sociais atuantes em diversos
espaços sociocupacionais, comprometidas
com a formação de qualidade e apostando,
sobretudo, na capilaridade emergente da
descentralização e representatividade dos
municípios da região de Bauru.
As propostas da chapa ECUSS materia-

lizam-se em cinco grandes eixos: SEGURIDADE SOCIAL, DESCENTRALIZAÇÃO,
DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO,
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONTROLE
SOCIAL e ESPAÇOS SOCIOCUPACIONAIS.
As ações serão construídas coletivamente através do fomento à participação
da categoria profissional em colegiados e
ações. Buscaremos a efetiva aproximação
com os assistentes sociais de base, com

vistas ao fortalecimento da dimensão técnico-operativa.
Nossas defesas: seguridade social, autonomia técnica, planos de cargos, carreiras e salários; políticas públicas, espaços de controle social; fortalecimento do
Ensino, Pesquisa e Extensão em Serviço
Social, e outras bandeiras alinhadas à
Ética e União e com um Serviço Social
autônomo e crítico.

Seccional Campinas – Chapa 1 – “Não diga que a luta esta perdida: avante!”
Em tempos difíceis para a classe trabalhadora, nada mais necessário que
nos unirmos em defesa da humanidade que queremos. Enfrentamos uma
conjuntura de retrocessos e de desmonte das conquistas sociais, rebatendo também no Serviço Social.
É tempo de luta, de enfrentamento, e de
posicionamento. Não podemos deixar de

nos posicionar criticamente ao projeto neoliberal, ao conservadorismo, ao autoritarismo, ao retorno de práticas retrógradas. São
tempos sombrios. Diante disso, estamos
assumindo o compromisso como CHAPA 1 –
“Não diga que a luta está perdida: Avante!”
para a Seccional de Campinas.
Em defesa do Serviço Social, da democracia, do projeto ético político pro-

fissional, da autonomia, e do Código
de Ética!Queremos construir com @s
assistentes sociais da região, e entendemos que precisamos avançar na luta.
Conheçam nossas propostas, nossa carta programa e quem nós somos nas redes
sociais (Facebook@chapa1avante, Instagram @chapaavantecampinas e e-mail
chapaavantecampinas@gmail.com).

• Priorizar avanços na descentralização
das atividades do CRESS;
• Caminhar junto à categoria em defesa
do Serviço Social no INSS, contra a medida
provisória 905/2019, instigando os profissionais desse espaço ocupacional à luta;
• Fomentar a maior participação dos Assistentes Sociais nos encontros e nas atividades das Seccionais.

Esse chapa tem a certeza que no percorrer do caminho, vamos aprendendo.
Como disse nosso saudoso Paulo Freire: "Em vez de estudar tudo antes sobre caminhar, simplesmente caminhe,
dê os primeiros passos, siga lentamente e vá se observando no processo,
corrigindo sua postura, sua forma de
agir e seus rumos".

Seccional Marília – Chapa 1 – “O Caminho se faz caminhando”
• Caminhar em concordância e parceria com
as deliberações do Conjunto CFESS-CRESS;
• Mobilizar a categoria a refletir, discutir
e resistir nesse momento de retrocessos,
trazendo por meio de encontros a valorização do profissional;
• Ampliar pelos mais diversos meios de
comunicação, informações de interesse
da Categoria Profissional;
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Seccional Ribeirão Preto – Chapa 1 – “Luana Barbosa”
A chapa "Luana Barbosa", candidata à
seccional de Ribeirão Preto/SP, é composta
por Júlia Maia Melo (coordenadora), Alícia
Zeri Ceolotto (secretária), Marina de Almeida Borges (tesoureira), Anabella Pavão
da Silva, Camila Fressatti 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 estágio, conforme legislações vigente,
assim como, valorizar a pesquisa em Serviço
Social; III - Incentivar atuação comprometida
com a defesa da liberdade, a profissão, a seguridade social, aos direitos humanos e ao
combate de todas as formas de preconceito;
IV - Descentralização de atividades, para alcance de outros municípios que pertencem

a seccional de Ribeirão Preto; V - Manter o
diálogo e atividades temáticas com movimentos sociais, conselhos de classe e de direito cujos projetos e objetivos entejam em
consonância com o projeto ético político do
Serviço Social e VI - Trazer para a seccional
de Ribeirão Preto, atividades, seminários, rodas de conversa, com assuntos que estejam
sendo discutidos em âmbito nacional.

Seccional São José do Rio Preto – Chapa 1 – “Avançar na luta em busca da liberdade”
Nesse cenário em que a ciência dá
lugar a opiniões moralistas e preconceituosas; em que o conhecimento é
desafiado pela ignorância e a barbárie
se alastra, ameaçando os movimentos
sociais e as políticas públicas, AVANÇAR
NA LUTA EM BUSCA DA LIBERDADE é
defender a democracia, pois a história não pode se repetir, pois dessa vez

será farsa. Nesse contexto desfavorável
à organização da classe trabalhadora,
a chapa Avançar na Luta em Busca da
Liberdade tem como premissa a aproximação com a categoria. Acreditamos na
importância em fortalecer vínculos com
as diversas entidades de organização de
trabalhadores que compartilham dos
mesmos princípios expressos em nos-

so PEP. Pensamos em uma chapa mais
próxima à realidade da Seccional de SJ
Rio Preto, com profissionais de diferentes áreas geográficas e de atuação, permitindo uma interlocução maior com a
categoria. A chapa Avançar na Luta em
Busca da Liberdade se compromete a
atuar em conjunto da classe trabalhadora. Instagram @Avancarnaluta

profissional: fortalecimento da Subcofi;
valorização da agente fiscal e divulgação
das resoluções do Conjunto.
Unificar-se à luta geral da classe trabalhadora: participação nas manifestações
e atos políticos; defesa dos direitos sociais e das políticas públicas; combate ao
racismo, em suas diversas expressões.
Defender o Serviço Social crítico, mantendo a unidade, no afeto e no respeito à

diversidade: posicionamento contrário às
pautas conservadoras no interior da profissão; unidade com os movimentos sociais.
Fortalecer os espaços coletivos e o diálogo com a categoria: sensibilização
da categoria para formação de mais
NUCRESS; reflexão sobre a participação
de AS’s nos conselhos de direitos e de
políticas públicas; gestão horizontal por
meio de reuniões ampliadas.

Seccional São José dos Campos – Chapa 1 – “Voz e Resistência”
A composição dessa chapa é fruto da articulação entre a base da categoria com
a gestão oportunizada, sobretudo, pela
participação nos NUCRESS. Disponibilizamo-nos a representar a categoria nesse
espaço, como militância, ainda que saibamos a responsabilidade de integrar
uma autarquia pública. Propomo-nos a:
Intensificar a dimensão pedagógica
nas ações de orientação e fiscalização

Seccional Sorocaba – Chapa 1 – Em tempos de luta, a bandeira é a resistência
• Zelar pela observância dos princípios
e diretrizes do CÓDIGO DE ÉTICA vigente.
• Acolher as denúncias geradas por
profissionais, levando a cabo sua devida
apuração e providências necessárias.
• Realizar reuniões periódicas com grupos
de profissionais da região visando divulgação
e esclarecimentos sobre o papel do CRESS.
• Criar espaços nos municípios abran-

gidos pela Seccional, buscando fomentar
a discussão e divulgação permanente do
CEP e do PEPP.
• Manter diálogo permanente com as
Gestões e representantes dos poderes executivos locais, visando divulgar a atuação do
CRESS estabelecendo canais para os temas
relacionados aos interesses da categoria.
• Dar amplo conhecimento à catego-

ria, das publicações, Legislações, resoluções, tramitações de PLs de interesse
dos profissionais.
• Participação Institucional, enquanto
representante da categoria em atos públicos, políticos e manifestações de interesse do Serviço Social, que estejam em
consonância com o Serviço Social crítico
e com PEPP.

ficar a constante formação profissional, dialogar com a categoria e com as
representações da ENESSO e ABEPSS,
fortalecendo a categoria profissional,
garantir a lutar pela efetivação das
30hs da jornada semanal e por realização de concursos públicos, realizar
ações descentralizadas entre as cidades que compõe a 9a. Região chegando até a categoria para realizar o

diálogo e a formação constante. Permenecer desenvolvendo as ações em
defesa do Plano de Lutas do conjunto
CFESS/CRESS;
Integrantes: Fernando Dalton da Silva Melo, Brunna de Paula Lima Bonizoli, Camila Galo Pugina, Amanda Vaz
Valeriano Silva, Simone dos Santos,
Luciane Malheiro.

Seccional de Araçatuba – Chapa 1 – Diálogo e Resistência
A Chapa Diálogo e Resistência da
Seccional de Araçatuba tem como diretriz a defesa do Projeto Ético-Político profissional e da atuação do Serviço Social com qualidade, ética, defesa
intransigente dos direitos sociais e
vislumbrando uma sociedade laica,
igualitária, livre de quaisquer formas
de opressão e preconceito.
Como ações pretendemos intensi-

Seccional Presidente Prudente – Chapa 1 – “REEXISTENCIA”
Até o fechamento da edição, a chapa não enviou sua plataforma de campanha.

FOTO NÃO ENVIADA

Seccional Santos – Chapa 1 – “(R)esistir (I)nsistir, seguindo na luta”
A Chapa (R)esistir (I)nsistir, seguimos
na luta, vem apresentar sua plataforma de trabalho. Novamente o conjunto
CFESS/CRESS inicia um processo eleitoral e não é possível desconsiderar tudo
o que já foi realizado. Reconhecemos
as lutas travadas e a evolução e, diante
desta perspectiva, nossa política de trabalho é implementar a articulação com
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a chapa vencedora do CRESS-SP.
Nossas propostas são:
• Criar canais de comunicação nas redes sociais para dúvidas e sugestões, bem
como para o aprofundamento de debates,
no intuito de atender a categoria em uma
gestão qualificada, eficaz e participativa;
• Fortalecer os NUCRESS já existentes
e, junto às bases, criar novos núcleos

nas regiões aonde não existem;
• Reafirmar o apoio nas construções
e lutas: aos movimentos sociais, comunidade LGBTQ+, as questões raciais, ao
FORTSUAS, Fórum em defesa do SUS e
Fórum defesa do ECA;
SEGUIREMOS NAS CONSTRUÇÕES COLETIVAS, CONTADO COM VOCÊS, APÓS
AS ELEIÇÕES!

