
ANO IX | Nº 28 | ESPECIAL - FEV 2017 | CRESS-PR

Fechamento Autorizado e 
pode ser aberto pela ECTFortalecerFortalecer DEVOLUÇÃO

GARANTIDA

CORREIROS

Fechamento Autorizado e 
pode ser aberto pela ECT

Eleições do Conjunto 
CFESS-CRESS para o triênio 

2017-2020

ESPECIAL



2

Neste ano de 2017 acontecem as eleições para a ges-
tão do Conselho Federal de Serviço Social, Conselhos 
Regionais de Serviço Social e Seccionais – triênio 2017 
a 2020. 

O sistema escolhido para reger as eleições no Estado 
do Paraná é o sistema misto, ou seja, parte presencial 
e parte por correspondência. Os dias de votação no 
Paraná serão dias 16 e 17 de março.

Coerência com o Projeto Ético Político de 
nossa profissão

No conjunto CFESS-CRESS o voto do/a profissional 
assistente social é entendido como um direito 
político. O processo eleitoral do Conjunto CFESS-
CRESS valoriza o processo democrático. O próprio 
Código Eleitoral é fruto de debates com a categoria 
e a eleição é realizada por meio de voto direto não 
obrigatório. 

Nas eleições do Conjunto CFESS-CRESS, todo/a assis-
tente social regularmente inscrito/a nos regionais 
pode votar. Quanto maior a participação da catego-
ria, maior a legitimidade do processo. 

Ao exercer seu direito de voto, o/a profissional elegerá 
representantes que contribuirão para a qualificação 
e o aprofundamento dos debates sobre a profissão e 
sua organização política.

Conheça as chapas e vote para a próxima gestão do 
CRESS-PR, CFESS e Seccional

O CFESS é o único conselho federal de fiscalização 
profissional cuja direção é eleita pelos/as profissio-
nais por meio de voto direto não obrigatório. Em ou-
tras categorias, a diretoria é indicada pelos conselhos 
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Seu voto é um direito político
regionais por meio de assembleia. O CFESS também 
é o único conselho federal que faz a combinação do 
voto não obrigatório ao quórum mínimo, expressan-
do o compromisso do Conjunto CFESS-CRESS com a 
participação política democrática.

Todos profissionais regularmente inscritos no Paraná 
podem votar para as chapas do CRESS-PR e do CFESS. 
Ainda há a votação para a seccional de Londrina para 
profissionais em Londrina e municípios da região.

Como votar?

As eleições no CRESS-PR acontecerão nos dias 16 de 
março das 08h às 18h e no dia 17 de março das 08h 
às 21h, tendo sido designadas duas zonas eleitorais, 
uma na sede do CRESS-PR em Curitiba e outra na 
Sede da Seccional em Londrina.

Os/as profissionais domiciliados em Curitiba e em 
Londrina votarão presencialmente na Sede do CRESS 
e da Seccional, respectivamente.

Os/as profissionais domiciliados na Região Metropo-
litana e demais regiões do Estado votarão exclusiva-
mente por correspondência.

No site do CRESS-PR foi disponibilizada a lista de pro-
fissionais e a zona eleitoral para que confiram onde 
estão inscritos.

Aquele/a profissional que está inscrito para votar por 
correspondência, mas que trabalha em Curitiba ou 
Londrina, poderá votar presencialmente, desde que 
traga a cédula recebida em casa. A Comissão Regio-
nal Eleitoral – CRE, não autorizará o voto presencial 
para aqueles que votam por correspondência e que 
não trouxerem sua cédula.
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Comissão Eleitoral

A Comissão Regional Eleitoral, definida na Assembleia Geral do CRESS-PR em 9 de dezembro de 2016, é 
composta pelas assistentes sociais: Juvanira Mendes Teixeira (presidente); Eloisa Siqueira Lima e Débora 
Bastos (membros); e Angela Jeiss, Lalini Moreira Chiarelo e Sueli Preidum de Almeida Coutinho (suplentes).

A Sub-Comissão Regional Eleitoral, que atende a região da Seccional de Londrina, tem a seguinte composição: 
Amanda Boza Gonçalves Carvalho, Soraya de Paula Garcia de Campos e Denise Maria Fank de Almeida 
(titulares); Maria Edna Chagas Silva, Ana Cristina Goes Fuentes, Melissa Cristina Costa Bueno (suplentes).

Dúvidas sobre o processo eleitoral podem ser dirimidas ao email comissaoeleitoral@cresspr.org.br.

Participe do processo eleitoral

A Comissão Eleitoral está recrutando profissionais para trabalhar nas mesas eleitorais no dia das eleições, 
serão feitos dois turnos no primeiro dia das eleições (manhã e tarde) e três turnos no segundo dia de 
votação (manhã, tarde e noite), se você tem interesse envie e-mail para coordenacao@cresspr.org.br e deixe 
seu nome e horário que tem disponibilidade.

Um Conselho Forte se faz com todos nós!
Comissão Regional Eleitoral

Conheças as chapas nas próximas páginas

É importante que você conheça as propostas e os integrantes 
destas chapas para que você vote e confirme a eleição destes 
representantes. Conheça as propostas, reflita, e vote! Afinal, 
eles/as vão representar nossa categoria profissional nos 
próximos três anos!

Salientamos que o CRESS/PR apenas cede o espaço
neste jornal, não se responsabilizando pelo 
material divulgado, sendo expressamente de 
responsabilidade das chapas.

VOTO

Votos por correspondência

As cédulas serão enviadas tão logo o CRESS-PR as re-
ceba do CFESS. O/a profissional receberá um envelope 
contendo a cédula de votação e um envelope para 
envio do voto (CARTA-RESPOSTA).

Serão computados os votos que forem postados até 
o dia 17/03 e chegarem antes do início da apuração 
dos votos que ocorrerá em até 48 horas após o térmi-
no das eleições.  

Fique atento quanto ao prazo de postagem, para que 
garanta a chegada do seu voto.

Cuidado! As cédulas não poderão ser rasuradas.

Ao votar, faça com atenção para não invalidar o seu 
voto. Serão considerados votos nulos aqueles que: 
As cédulas não corresponderem ao modelo oficial; 
Não estiverem devidamente rubricadas; Contiverem 
expressões, frases ou sinais estranhos ao processo 
eleitoral, que comprometam a intenção de voto do/a 
eleitor/a; Contiverem votos em mais de uma chapa 
para o mesmo órgão; Contiverem quaisquer indícios 
de irregularidades. 
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CHAPA 1: 
“É DE BATALHAS QUE SE VIVE A VIDA!!!”

CFESS 

A chapa “É DE BATALHAS QUE SE VIVE A VIDA” é 
composta por um coletivo de assistentes sociais 
oriundas de todas as regiões do país e de diversos 
espaços sócio ocupacionais. Esse grupo, que ora 
se coloca para o pleito das eleições do conjunto 
CFESS/CRESS - gestão 2017-2020, apresenta já uma 
trajetória de participação nos espaços de construção 
do serviço social brasileiro e nas lutas mais gerais 
da classe trabalhadora. Se trata de um grupo que 
se mantém na perspectiva de continuidade do 
projeto que tem guiado a profissão nos últimos 
quase 40 anos que ressignificaram o trabalho dos 
Conselhos de Fiscalização na área do Serviço Social 
transformando-os em entidades representativas 
cujo posicionamento político é parte inerente das 
suas funções de autarquia pública. Desta forma se 
apresenta à categoria como coletivo de cotinuidade 
e reivindica as últimas gestões a frente do CFESS, 
que entre outras se caracteriza pela defesa da 
autonomia de nossas entidades frente a quaisquer 
grupos político-partidários e governos. Bem como, 
tem se posicionado com firmeza em relaçao ao 
agravamento da conjuntura nacional que tem 
significado ataques e regressão de direitos para as 
classes mais exploradas. 

Nesse sentido, a Chapa 1 “ É DE ABATALHAS QUE 
SE VIVE A VIDA” apresenta em seu programa um 
compromisso com a categoria de Assistentes Sociais, 
e o conjunto da classe trabalhadora de maneira 

geral, que busca fortalecer o carater democrático 
e crítico da proiffsão, expresso por meio de suas 
propostas entre as quais destacamos:

• a manutenção da concepção de orientação 
fiscalização que tem sido estratégica junto aos/
às assistentes sociais para superar a aparente 
“solidão” das vivências de trabalho que envolvem 
relações cada vez mais precárias de contratação e 
violação de condições éticas e técnicas. Além disso, 
sua perspectiva político-pedagógica subsidia a 
resistência à incorporação de atividades que não 
nos competem e são frequentemente solicitadas 
pelos/as empregadores/as, entre outras conquistas;

• a continuidade da articulação entre o Conjunto 
CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO, na realização 
de ações em defesa do trabalho e da formação 
de assistentes sociais e contra a precarização 
do ensino superior em suas conhecidas e novas 
modalidades;

• a luta com os movimentos sociais e entidades 
do campo da esquerda por uma concepção de 
Seguridade Social como padrão de proteção 
social amplo, universal, redistributivo, de 
responsabilidade estatal e que incorpore outras 
políticas sociais para além do tripé constitucional. 
Este padrão abrange as demandas por cultura, lazer, 
habitação, educação, trabalho, transporte, saúde, 
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COMPOSIÇÃO:

Presidente: Josiane Soares Santos/Josi (SE)
Vice-presidente: Daniela Neves (RN) 
1ª secretária: Tânia Maria Ramos Godoi Diniz (SP) 
2ª secretária: Daniela Möller
1ª Tesoureira: Cheila Queiroz (BA) 
2ª Tesoureira: Elaine Pelaez (RJ) 

Conselho Fiscal: Nazarela Silva do Rêgo Guimarães (BA); 
Francieli Piva Borsato (MS); Mariana Furtado Arantes (MG) 

Suplentes
Solange da Silva Moreira (RJ) 
Daniela Ribeiro Castilho (PA) 
Régia Prado (CE) 
Magali Régis Franz (SC) 
Lylia Rojas (AL)
Mauricleia Santos (SP) 
Joseane Couri (DF). 
Neimy Batista da Silva (GO) 
Jane de Souza Nagaoka (AM)

previdência e assistência social. Entendemos que 
defender a seguridade social ampliada é também 
lutar por melhores condições de trabalho para as/
os assistentes sociais e demais trabalhadores/as 
que operam estas políticas;

• posicionamentos em defesa dos direitos 
humanos e contra toda forma de arbítrio, tortura, 
discriminação, preconceito, censura, homofobia, 
lesbofobia, transfobia, machismo, racismo, dentre 
outras pautas;

• a implementação da Política Nacional de 
Comunicação do Conjunto CFESS-CRESS na defesa 
da comunicação como um direito humano, como 
bem público, que deve servir para fortalecimento 
dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. 

Portanto, nos colocamos contrários ao monopólio 
mercantil da comunicação historicamente 
constituído no país entendendo a comunicação 
como espaço estratégico para fazer política, 
socializar a informação e estimular denúncias 
e resistências contra toda forma de exploração, 
dominação e opressão;

• a articulação profissional na América Latina 
com fortalecimento do COLACATS (Comitê 
Latino-americano e Caribenho de Organizações 
Profissionais de Trabalho Social) e, a partir 
dessa unidade, intensificar a intervenção latino 
americana na FITS (Federação Internacional de 
Trabalhadores Sociais) pautando uma perspectiva 
diferenciada no universo de conservadorismo que 
hegemoniza o debate do Serviço Social mundial.
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A Chapa 1 - Na CONTRACORRENTE: resistên-
cia, luta e sonhos para o CRESS-PR apresenta-
-se como um coletivo que traz a experiência da 
atual gestão do Conselho, no compromisso com a 
sua regionalização política, a desburocratização 
do acesso da categoria ao CRESS e práticas de-
mocráticas que descentralizem o conhecimento. 
Estamos construindo propostas de forma partici-
pativa e democrática e destacamos aqui a gestão 
colegiada como um eixo que deve ser aprimora-
do no próximo período, e seguir sua construção  
pela base.

Propostas

Convidamos você para conhecer nosso programa 
e, acima de tudo, construí-lo. Destacamos algu-
mas propostas que se fazem urgentes e identi-
tária para esta chapa: A ampliação do Congresso 
Paranaense de Assistentes Sociais e construção 
de outros espaços descentralizados de debate 
permanentes; Fortalecimento dos Núcleos do 
CRESS (NUCRESS); Atuação conjunta e articulada 
com a Seccional Londrina; Intensificar e aprimo-
rar as ações de Orientação de Fiscalização.

Propomos os seguintes eixos de atuação: Repre-
sentatividade orgânica no estado: ampliação 
da representatividade da categoria no CRESS em 
todo o Estado; Gestão democrática e responsá-
vel dos recursos; Ampliação da orientação e fis-
calização; Autonomia política e identidade com 
os movimentos sociais; Defesa das Políticas 
Sociais e Direitos Humanos; Enfrentamento ao 
mimetismo entre profissão e políticas sociais; 
Fortalecimento do controle social; Articulação 
com as entidades da categoria. Acompanhe-nos 
para conhecer e contribuir com o programa!

A chapa

O CRESS-PR corresponde à instância regional do 
conjunto CFESS/CRESS. Na atual gestão, a dinâmi-
ca cotidiana buscou superar o “presidencialismo” 
através da gestão colegiada. Cada integrante tem 
igual participação e responsabilidade, estendendo 
esta experiência na sua relação com a categoria e 
a Chapa 1 pretende dar continuidade, aperfeiçoan-
do tal prática. Por isso afirmamos que “a Chapa 1, 
conta com 18 assistentes sociais, igualmente im-
portantes, pois o CRESS somos nós”. Conheça um 
pouco de cada um/a:

CHAPA 1: 

“NA CONTRACORRENTE:  
RESISTÊNCIA, LUTA E SONHOS”
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Diretoria

Presidente: Fernanda Camargo - TJ-PR e docente na 
UNIBRASIL - Curitiba/PR.
Vice-presidente: Janaine dos Santos - Defensoria 
Pública - Curitiba/PR.
1ª Secretária: Karen Albini - CREAS -São José dos 
Pinhais/PR.
2º Secretário: Antonio Junior, conselheiro licenciado 
da atual gestão do CRESS-PR - Curitiba/PR.
1ª Tesoureira: Ilda Witiuk - Diretora sindical SINPES 
e trabalha na área de direitos humanos de crianças 
e adolescentes/PR.
2ª Tesoureira: Michele Raposo - FAS - Curitiba/PR.
Conselho Fiscal
1º membro: Priscila Brasil - Hospital Adauto Botelho 
- Pinhais/PR.
2º membro: Luciana de Ávila - CAPS-TM - Curitiba/PR.
3º membro: Silvana Tumelero - docente na UFPR - 
Matinhos/PR.

Suplentes
1º membro: Fernando Lopes - Centro Educacional 
Marista Irmã Eunice Benato, atua no Fórum de 
Direitos Humanos da Vila Torres  Curitiba/PR.
2º membro: Adriana Matias - Centro Social Marista 
Estação Casa na Penitenciária de Piraquara/PR.
3º membro – Elton Santos - UTFPR e docente na 
UNICAMPO - Campo Mourão/PR.
4º membro: Elaine Batista - FAS - Curitiba/PR.
5º membro: Patricia Dutra - Defensoria Pública em 
Foz do Iguaçu/PR.

6º membro: Weslei Amancio - UTFPR - Londrina/PR. 
7º membro: Renata Pons - CRAS - Paranaguá/PR.
8º membro: Francisca de Assis -Paraná Previdência 
- Curitiba/PR.
9º membro: Tatiane Martins - INSS - Umuarama/PR.

Apoios

“Manifesto meu apoio à Chapa 1 (...) A superação des-
te momento requisita a resistência e a recolocação 
dos sonhos em um novo patamar (...) Pois esse tempo 
em que vivemos exige uma disposição aguerrida para 
estar na CONTRACORRENTE e concretizar nosso com-
promisso com os trabalhadores e os direitos (...)”
-Elaine Behring, assistente social e professora da UERJ

“Manifesto meu apoio à Chapa 1 - Na CONTRACOR-
RENTE: resistência, luta e sonhos, destacando três 
razões: é coletivo com trajetória de luta; a chapa re-
flete compromisso com a gestão democrática e trans-
parente; as relações horizontais expressam a reno-
vação dos quadros profissionais e ao mesmo tempo 
reafirmam a autonomia do projeto profissional”
-Esther Lemos, assistente social e professora na 
UNIOESTE

Quer apoiar e construir a Chapa 1 - Na CONTRA-
CORRENTE? Participe:

-  nacontracorrente.wordpress.com
-  fb.me/contracorrentechapa1cresspr



CHAPA 2: 
“TEMPO DE RESISTIR:  
NENHUM DIREITO A MENOS!”

CRESS-PR | CHAPA 2

8

Compomos um coletivo de assistentes sociais de 
uma nova geração e com história de militância 
na profissão, na defesa dos direitos humanos e de 
políticas públicas democráticas. Um coletivo plural 
como a categoria, que faz do cotidiano o chão da 
história social, fortalecendo esperanças, projetos 
de vida, lutas coletivas na direção da emancipação 
humana. 

É urgente um Serviço Social mais forte, aliado às 
lutas democráticas que possuem o desafio histórico 
de enfrentar a questão social e defender direitos, em 
tempo de ameaças às conquistas sociais. 

Precisamos de um CRESS fortalecido, com 
autonomia, em sintonia com os desafios do tempo 
presente, com coragem de inovar. Você que ainda 
não contribuiu pode participar dos espaços de 
diálogo permanente com a CHAPA 2. 

Principais propostas:

Valorização da Profissão 
Construção de parâmetros éticos, técnicos, salariais e de 
conteúdos programáticos para concursos públicos;
Agilidade no retorno de orientações à categoria e 
intensificação da fiscalização;
Grupos de Trabalho com temas transversais para 
plano estratégico de ações;
Intensificação de ações pelas 30 horas.

Democracia e Gestão participativa do CRESS
Implantação de cursos e estratégias de formação 
política e educação popular;
Ampliação da gestão colegiada e participativa com 
fortalecimento dos NUCRESS Descentralização do 
planejamento financeiro da Seccional Londrina;
Continuidade do processo de implantação da 
Seccional região Oeste/Sudoeste;
Ampliação e fortalecimento da COFI;
Redefinição da política de anuidade e inadimplência;

Formação Profissional de Qualidade 
Implantação de uma Política de Educação Permanente;
Criação do Curso “Assistentes Sociais em Movimento”;
Descentralização do Congresso Paranaense de Assis-

tentes Sociais, intercalado com a realização de Sim-
pósios;
Acompanhamento e avaliação das Residências 
Multiprofissionais, Estágios de Especialização e 
Supervisionados em parceria com as instituições 
de ensino.

Seguridade Social Universal, Ampliada e Demo-
crática
Pela Seguridade Social ampla, universal e distribu-
tiva;
Fortalecimento dos Fóruns em Defesa da Segurida-
de Social;
Defesa do direito à cidade;
Defesa da educação pública, universal e de qualidade;
Ampliação da atuação do Conselho nos espaços de 
controle social.

Ética, Direitos Humanos e Lutas Emancipatórias
Defesa da infância e juventude, contra o trabalho 
infantil, o extermínio da juventude negra, o abuso 
sexual e a redução da maioridade penal;
Apoio à luta dos movimentos contra a xenofobia, o 
racismo, o sexismo, a lgbtfobia, e todas as formas 
de violência, preconceito e discriminação de classe, 
gênero, raça, etnia, orientação sexual e identidade 
de gênero, idade e condição física;
Defesa dos direitos humanos da população  
carcerária;
Contra políticas segregadoras, proibicionistas e 
higienistas infligidas sobre pessoas em situação  
de rua ;
Defesa pela implementação da Lei Brasileira de In-
clusão;
Defesa do direito humano à alimentação adequa-
da e implantação do SINAN;
Ampliação do Curso Ética em Movimento;
Implantação de Projeto Piloto “Observatório de Di-
reitos” para identificação de violações de direitos e 
condições do trabalho profissional;
Revisão dos critérios de participação nas atividades 
do Conselho por inadimplência;
Adoção de tecnologias interativas em Assembleias 
e Câmaras Temáticas;
Realização de Consultas Públicas e Plenárias 
Deliberativas regionalizadas.
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DIRETORIA

Presidente: Joziane Cirilo - Previdência Social -Curitiba 
Vice-Presidente: Elza Campos - Educação e Direitos 
Humanos -Curitiba 
1ª Secretária: Marcia Oliveira - Educação -Curitiba 
2ª Secretária: Tamíres Oliveira - Sócio-jurídico -Curitiba 
1ª Tesoureira: Neiva Munhoz - Assistência Social 
-Araucária 
2ª Tesoureira: Jucimeri Silveira - Educação, Direitos 
Humanos e Assistência Social -Curitiba 
 
Conselho Fiscal: 
Fernando Camara - Assistência Social -Rio Branco do Sul 
Cleison Ayres - Habitação -Curitiba 
Rafael Muzi - Saúde -Curitiba

Suplentes: 
Viviane Lara - Organização Popular-Curitiba 
Elias de Sousa - Assistência Estudantil-Foz do Iguaçu 
Alexandre Macedo - Assistência Social -Curitiba 
Inês Barbosa - Terceiro Setor e Assistência Social-
Curitiba 
Viviane Peres - Previdência Social -Londrina 
Hemerson Maziero - Educação e Sócio-jurídico 
-Maringá 
Marly Bavia - Assistência Social e Consultoria 
-Paranavaí 
Tatiana Santos - Assistência Social -Pontal do Paraná 
Ana C. Moreira - Previdência Social -Telêmaco Borba

Dialogue mais com a CHAPA 2 
chapa2nenhumdireitoamenos@gmail.com
www.facebook.com/chapa2nenhumdireitoamenos
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Prezados/as colegas trabalhadores/as Assistentes 
Sociais,

Com o nome: “CRESS SOMOS TODOS NÓS: Juntos 
para avançar!” registramos a chapa que busca-
rá validar junto à categoria profissional nossas 
bandeiras de lutas e resistências para o triênio 
2017/2020, na Coordenação da Seccional Londri-
na. No anseio de fortalecer nossa categoria para 
avançarmos na defesa de uma profissão que, ao 
longo dos anos, tem lutado cotidianamente por 
um projeto de profissão crítico, pelo exercício pro-
fissional com qualidade e compromisso ético, na 
defesa intransigente dos direitos humanos, da 
equidade e justiça social, é que nos colocamos à 
disposição para juntos/as continuarmos lutando.

Participam desta composição de chapa profissio-
nais que se dispuseram nesse momento a formar 
um coletivo num processo colaborativo, que, além 
da atuação  profissional, possuem experiências 
práticas, por meio da inserção em diversos seg-
mentos societários, públicos e privados, participa-
ção em organizações e movimentos sociais com 
intervenções diretas ou indiretas, trabalhando na 
perspectiva da garantia de políticas sociais, sobre-

SECCIONAL LONDRINA

tudo, para  a população que mais necessita e que 
há décadas tem sofrido as consequências das des-
proteções sociais promovidas pelo Estado e pelo 
modelo econômico e político vigente.

O Serviço Social tem buscado formar profissionais 
que consigam fazer uma leitura crítica da reali-
dade para intervir na mesma de maneira a dar 
respostas para as expressões da “questão social”. 
Profissionais capazes de apreender a realidade 
presente e projetar ações imediatas e mediadas 
como repostas às demandas apresentadas. Esta-
mos vivendo tempos de ações drásticas contra a 
democracia, tempos de trevas e combate aos di-
reitos humanos. E, para que esse cenário não nos 
imobilize é hora de unidade e fortalecimento para 
juntos/as avançarmos. 

Sabendo da relevância da Seccional de Londrina 
nesse processo, buscaremos cada vez mais a uni-
dade, e queremos uma gestão que reaproxime os/
as profissionais e represente na totalidade os/as 
profissionais que compõem sua base. Continua-
remos e avançaremos na promoção de ações vol-
tadas para formação ético política de maneira a 
fortalecer nossas bases com conhecimento e en-

CHAPA: 

“CRESS SOMOS TODOS NÓS:  
JUNTOS PARA AVANÇAR!”
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INTEGRANTES DA CHAPA

Coordenador – Marcelo Nascimento de Oliveira 
Tesoureiro – Rosângela Aparecida de Souza Costa Andrean 
Secretário – Daniel Soares da Silva

Suplentes
Luana Garcia Campos 
Mileni Alves Secon 
Gislaine Aparecida de Araújo Matoso Domingues 

gajamento para as lutas cotidianas na certeza de 
que o sonho e a utopia são forças motoras que nos 
movem em busca da transformação.

Por isso contamos com a sua participação, a sua 
garra para juntos/as avançarmos na construção 
de uma SECCIONAL e um CRESS forte, sólido, que 
zele pela defesa e valorização da nossa profissão. 
Confira nossos objetivos/propostas e venha conos-
co fortalecer os compromissos expressos com a 
nossa profissão: 

• Articulação com os NUCRESS: Viabilizar ações 
conjuntas e espaços de discussão acerca do exer-
cício profissional; problematizar a fiscalização do 
exercício profissional; realizar oficinas para discus-
sões e construção coletiva do trabalho profissional;

• Realizar levantamento junto aos/às assistentes 

sociais para problematizar demandas atuais da 
categoria;

• Propor junto às UFA’s a construção de espaço co-
letivo de debate sobre formação profissional arti-
culada ao exercício profissional;

• Garantir junto à diretoria do CRESS o compromis-
so da ampliação do quadro de agente fiscal para o 
atendimento às demandas de fiscalização da Sec-
cional de Londrina;

• Articulação com as instâncias de luta e defesa de 
direitos sociais buscando fortalecer as bandeiras 
defendidas pela categoria profissional.

CHAPA: CRESS SOMOS TODOS NÓS: 
JUNTOS PARA AVANÇAR!
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Calendário eleitoral 

• Se você é domiciliado/a em Curitiba:
Compareça à sede do CRESS/PR no dia 16 de março das 08h às 18h ou no dia 17 de março das 08h às 21h, para realizar seu voto.
Rua Monsenhor Celso, 154, 13º andar – Centro. É necessário apresentar documento de identidade para acesso ao prédio. Será 
disponibilizada declaração de presença para aqueles que necessitarem justificar em seus locais de trabalho.

• Se você é domiciliado/a em Londrina:
Compareça à sede do CRESS/PR no dia 16 de março das 08h às 18h ou no dia 17 de março das 08h às 21h, para realizar seu voto.
R. Maranhão, 314, 7º andar – Centro.

• Se você é domiciliado/a em qualquer outra cidade do Paraná, inclusive regiões metropolitanas:
Preencha a cédula de votação enviada pelo CRESS/PR ao seu endereço.
Coloque a cédula dentro da carta-resposta e entregue-a na unidade de Correio mais próxima. Os custos do correio são de 
responsabilidade do CRESS/PR.
Garanta que seu voto chegue a tempo, faça o envio antes do início das eleições

Eleições para o Conjunto 
CFESS-CRESS triênio 2017-2020.  
Exerça o seu direito ao voto!

16 e 17 de março 
 
20 a 24 de março  

27 a 29 de março  

30 de março a 03 de abril 

4 a 06 de abril   
 
07 a 11 de abril  
 
12 a 17 de abril  
 

18 de abril  
 
18 a 20 de abril  
 
24 a 28 de abril   

29 de abril   
 
15 ou 16 ou 17 de maio 
 

ELEIÇÕES

Prazo para apresentação pela Comissão Regional Eleitoral dos resultados da eleição à Comissão Nacional

Apresentação do pedido de impugnação do resultado da eleição

Instrução do processo de impugnação pela Comissão Regional Eleitoral

Apresentação das alegações finais

Prazo para decisão da Comissão Regional Eleitoral

Prazo para interposição de recursos ao CFESS a ser protocolizado perante a Comissão Regional Eleitoral ou, 
conforme o caso, a Comissão Nacional Eleitoral

Retorno dos Conselheiros desincompatibilizados, caso não tenham sido apresentados recursos.

Análise dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral e para apresentação dos resultados finais da eleição

Período para homologação dos resultados pelo CFESS e apresentação dos relatórios finais pelas 
Comissões Eleitorais

Retorno dos Conselheiros desincompatibilizados, nos casos em que tenham sido apresentados recursos.

POSSE das Gestões eleitas


