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    Estimadas/os companheiras/os de profissão e de projeto ético-político,
apresentamos os compromissos políticos e programáticos da Chapa “Unidade na
Resistência, Ousadia na Luta!” para o CRESSPR no período de 2020 a 2023. Essa
chapa é o resultado da unificação das forças do campo progressista do Serviço
Social no Estado do Paraná, na perspectiva de construir um alinhamento de
práticas de gestão da entidade, considerando que o CRESSPR é uma autarquia
pública1 com função política e administrativa, para viabilizar a orientação e
fiscalização do exercício profissional, que assegure combatividade na defesa do
projeto ético-político da profissão, nesse contexto de ataques ao Estado
Democrático de Direito.
      O ataque a esse modelo de Estado, conquistado por meio das lutas da sociedade
brasileira materializado na CF/88, tem efeito na fragilização dos sistemas públicos
estatais, atualmente, campo privilegiado da atuação das/os Assistentes Sociais,
especialmente no âmbito das políticas de assistência social, saúde, previdência,
trabalho, habitação, entre outras. Esse cenário tem se agravado diante das medidas
governamentais neoliberais, como: emendas constitucionais e outros dispositivos
que retiram direitos, desconstroem as estruturas e competências político-
administrativas do Estado, inviabilizam os fundos públicos e as instâncias de
participação e de controle social.  
   No campo político-econômico-social, as medidas adotadas refletem diretamente
na concentração da riqueza, da renda e dos bens produzidos socialmente, com
aprofundamento da desigualdade social, da ampliação da pobreza, do aumento das
violências, configurando um estado neoliberal para os interesses do capital e penal
no âmbito da sociedade, afetando especialmente as mulheres, a população jovem,
pobre e negra. Nesse espectro, agrava-se o extermínio e o genocídio de população
mais vulneráveis ou consideradas fora do padrão hegemônico, notadamente
população em situação de rua, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas,
população LGBTI, migrantes, religiões de matrizes africanas, entre outros. 
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  1. O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) é uma autarquia com personalidade jurídica de direito público.
Conforme a Lei 8662/93 tem como atribuições, dentre outras: organizar e manter o registro profissional dos assistentes
sociais; fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social; zelar pela observância do Código de Ética
Profissional, funcionando como Tribunal Regional de Ética Profissional e aplicar as sanções previstas no Código de Ética
Profissional. A gestão do Conselho fica sob a direção de dezoito assistentes sociais com registro ativo no Estado, sendo
nove efetivos e nove suplentes. Estes são eleitos pela categoria para um mandato de três anos, sem remuneração 4



 

    As posturas autoritárias e de perfil fascista impõem um contexto de grave ameaça à
democracia e às conquistas civilizatórias, em particular dos direitos humanos,
aprofundando perseguição e a criminalização dos movimentos sociais e dos defensores de
direitos humanos.
      A desregulamentação do trabalho e a contrarreforma da previdência impacta
diretamente na organização da classe trabalhadora e, por conseguinte, no exercício
profissional e nos direitos da categoria e da população usuária, inclusive causando a
redução de postos de trabalho. Sob o paradigma da flexibilização do trabalho e
reestruturação produtiva, outros profissionais assumem prerrogativas históricas do
Serviço Social, resultando na descontinuidade de serviços e políticas sociais, e na
precarização dos serviços prestados.
     Em contraposição à conjuntura de retrocessos e ameaças à democracia e aos direitos,
existe um processo de resistência e de unificação das forças democráticas de sujeitos
coletivos na perspectiva da construção de um projeto popular, que articule forte aliança
entre movimentos sociais e populares, sindicatos, frentes, fóruns, coletivos e demais
formas de organização da/os trabalhadoras/es. 
    Nessa caminhada, as/os integrantes e apoiadores da Chapa “Unidade na Resistência,
Ousadia na Luta!” assumem o compromisso conjunto de orientar a atuação na
organização política da categoria a partir de princípios ético-políticos do Serviço Social
que balizam nossas ações programáticas nos eixos:  

1. Defesa, Valorização da profissão, Orientação e Fiscalização;  2. Formação Profissional de Qualidade;      3. Defesa das Políticas Sociais e da Seguridade Social;   4. Ética e Direitos Humanos;   5. Fortalecimento dos Movimentos Sociais e das Lutas Emancipatórias;  6. Gestão Democrática e Participativa do CRESS-PR.
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    O Planejamento das ações programáticas da gestão “Unidade na Resistência,
Ousadia na Luta”, contará com sua participação ativa por meio de consultas
públicas, rodas de conversa, plenárias deliberativas e canais de comunicação.
Queremos dar continuidade e fortalecer a construção de um CRESS cada vez
mais fortalecido e participativo, na direção da consolidação do projeto ético-
político, diante do contexto de necessária intensificação das resistências, da
defesa dos direitos e da profissão. Nosso compromisso com as lutas
emancipatórias se coaduna com bandeiras e ações estratégicas, no âmbito dos
movimentos sociais, que buscam uma sociedade radicalmente democrática e
emancipada, portanto socialmente igualitária, humanamente diferente e
totalmente livre (Rosa Luxemburgo).
 
 
 
 
 
 
 

1. Defender o Estado laico, a democracia, a soberania nacional e popular, na aliança
política com as forças democráticas, com o enfrentamento de todas as formas de
autoritarismo, de conservadorismo e de desrespeito aos direitos humanos;
 
2. Defender um modelo de desenvolvimento econômico que seja socialmente justo,
com desconcentração de renda, riqueza e poder, economicamente sustentável e
pluricultural;

3.Ampliar as agendas de luta no combate à desigualdade étnico-racial, social e de
gênero; 
 
4.Intensificar as lutas contra o neoliberalismo, os desmontes dos sistemas públicos e
dos direitos sociais, e o desfinanciamento das
políticas sociais;
 

ALGUMAS LUTAS GERAIS ESTRATÉGICAS 
PODEM SER DESTACADAS:
ALGUMAS LUTAS GERAIS ESTRATÉGICAS 
PODEM SER DESTACADAS:
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5. Defender a revogação das reformas trabalhista e previdenciária e da EC
nº 95/2016, que congela os recursos orçamentários destinados à área social,
bem assim enfrentar outras medidas que possam      comprometer o Estado
Democrático de Direito, como o Pacto Federativo, a reforma administrativa
e tributária, ataque ao Sistema de Participação Social;
 
6. Defender uma Seguridade Social pública, democrática, universal e
redistributiva, forjada na concepção da indivisibilidade dos direitos
humanos e de atuação intersetorial.
 

A gestão “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta”,
 priorizará, no período de 2020 a 2023, as seguintes Frentes de Luta: 

 
 
1.Defesa e acompanhamento da Implantação do Serviço Social na
Educação Pública com amplo debate das competência e atribuições do
Serviço Social na Educação considerando a lei n° 13.935/2019; 
2.Trabalho Profissional e Defesa do SUAS e do SUS, e da manutenção
do Serviço Social no atendimento aos/às usuários/as nas agências do
INSS;     
3.Organização Política da Categoria; 
4.Relação do Sistema de Justiça com as Políticas Sociais;
5.Defesa da Formação Profissional em Serviço Social e de qualidade.     
6.Defesa dos Direitos Humanos e fortalecimento de atuação com
movimentos sociais e coletivos.
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     Tais Frentes serão integradas por Assistentes Sociais apoiadores da
gestão do CRESSPR. Você também poderá participar das ações, por meio
dos NUCRESS, das Seccionais e na Sede,  mas também na relação direta
com nossos canais e estratégias de participação.

“QUEM TEM CONSCIÊNCIA PARA TER CORAGEM
QUEM TEM A FORÇA DE SABER QUE EXISTE
E NO CENTRO DA PRÓPRIA ENGRENAGEM
INVENTA CONTRA A MOLA QUE RESISTE”

JOÃO APOLINÁRIO
 

“QUEM TEM CONSCIÊNCIA PARA TER CORAGEM
QUEM TEM A FORÇA DE SABER QUE EXISTE
E NO CENTRO DA PRÓPRIA ENGRENAGEM
INVENTA CONTRA A MOLA QUE RESISTE”

JOÃO APOLINÁRIO
 

CONFIRA AS PRINCIPAIS PROPOSTAS 
POR EIXO DE ATUAÇÃO!
CONFIRA AS PRINCIPAIS PROPOSTAS 
POR EIXO DE ATUAÇÃO!
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    Compõe este eixo um conjunto de propostas que inovam na defesa das prerrogativas
éticas e técnicas, com fortalecimento das dimensões que constituem a Política Nacional
de Fiscalização: afirmativa de princípios e compromissos conquistados; político-
pedagógica; e normativo-disciplinadora. É preciso, considerando as atribuições do CRESS,
intensificar estratégias que respaldem e qualifiquem o exercício profissional,  e
consolidem o projeto
ético-político profissional, com fortalecimento do significado social da profissão, de sua
relevância social na defesa dos direitos e da democracia na direção de uma sociedade
emancipada.  
     Há que se aprimorar os instrumentos de atuação profissional que apoiem e orientem
as/os assistentes sociais na construção de estratégias no cotidiano de trabalho,
considerando garantias legais e parâmetros normativo-jurídico sobre aspectos técnicos e
éticos, bem como, que dê suporte à atuação profissional voltada ao fortalecimento da
relação com os usuários numa direção emancipatória.
 

Dar sequência ao processo de ampliação das visitas de orientação e
fiscalização para a defesa do exercício profissional da/o assistente social, de
condições éticas e técnicas de trabalho nos diversos espaços sócio
ocupacionais, visando, também, qualidade dos serviços sociais prestados à
população, realização de concursos públicos e abertura de espaços de
atuação;

Elaborar notas técnicas, entre outros documentos éticos e técnicos, bem
como ampliar a produção do “CRESS Orienta” para assegurar a disseminação
e coletivização de orientações em matéria de Serviço Social, direitos e
políticas sociais, visando a qualificação do exercício profissional e dos
serviços sociais prestados à população;

 

 
 

EIXO 1 – DEFESA, VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

EIXO 1 – DEFESA, VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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Implementar a cooperação interinstitucional com o Ministério Público do
Paraná, para a fiscalização conjunta, especialmente de espaços violadores de
direitos humanos e equipamentos sociais como os de Assistência Social,
tendo como objetivo adequar as estruturas dos serviços públicos, e
estabelecer novas cooperações, especialmente com conselhos profissionais
que tenham sintonia com os mesmos princípios éticos

Publicar os resultados e implantar ações estratégicas do Grupo de Trabalho
sobre Demandas Indevidas do Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de
Direitos;

Disseminar os resultados das ações de fiscalização do exercício profissional
em Comunidades Terapêuticas e Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, com
produção de orientações e realização de demais ações de fiscalização;

Realizar estudo do perfil dos espaços ocupacionais, das condições de
trabalho e da categoria, de modo regionalizado e por área de atuação,
visando a construção de estratégias em defesa da profissão como definição
do piso salarial regional e abertura de espaços de atuação e oportunizar o
repasse do resultado desta pesquisa em todos os espaços de discussão
coletiva da categoria.

Intensificação de ações em defesa da redução da jornada de trabalho para 30
horas (Lei 12.317/10), sem redução salarial, e regulamentação do piso salarial
para o conjunto da categoria;
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Fomento à realização de concurso público nos municípios e na esfera
estadual, contemplando os diversos campos sócio ocupacionais;

Aprimorar a edição do “Ser Assistente Social” para a divulgação de atuações
emergentes, áreas consolidadas de atuação, relevância pública da profissão e
dos serviços públicos, práticas exitosas, em temas que fortaleçam a cultura
do respeito aos direitos humanos, com difusão de valores ético-políticos,
projetos com impacto social e político, peculiaridades, novas estratégias de
atuação;

Implantação de novas ferramentas e estratégias de promoção da imagem da
profissão na sociedade, considerando competências e atribuições,
contribuições da categoria na proteção aos direitos humanos, prevenção de
violações, atividades de relevância social;

Promover espaços que qualifiquem em temas centrais para o exercício
profissional, como competências e atribuições privativas, sigilo profissional,
produção de laudos, estudos sociais, pareceres e perícias, condições éticas e
técnicas de trabalho entre outros.

Acolher as/os profissionais estrangeiras, seguindo o que prevê a legislação do
conjunto CFESS/CRESS no que se refere a legitimidade da atuação no Brasil,
atentos à diversidade e à solidariedade que nutre os nossos laços.

Identificar as profissionais estrangeiras em atuação no estado e promover
ações específicas para a sua inclusão nas atividades do conselho, bem como
promover trocas de experiência entre nossas bases profissionais e as
bagagens trazidas por essas profissionais, proporcionando outras
ferramentas de trabalho que possam qualificar a nossa atuação.
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     O eixo Formação Profissional de Qualidade está balizado pelo compromisso ético com o
aprimoramento intelectual continuado e pela compreensão da necessária atuação
propositiva do CRESS na relação com Unidades Formadoras e entidades com atuação no
estado e região, especialmente a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social.
        A atual conjuntura exige de nós compreensão e crítica ao contexto político,
econômico e social, quanto aos rebatimentos das políticas governamentais na educação
superior, e consequentemente na formação profissional em Serviço Social, tendo em
vista, principalmente, o aprofundamento da precarização e o aligeiramento da formação
profissional. Espera-se que uma formação profissional crítica seja alinhada à dimensão
ética, durante todo o processo formativo, de modo a permitir ao profissional tecer uma
leitura crítica da realidade, dando aplicabilidade aos conteúdos históricos, teórico-
metodológicos, ético-politico e técnico-operativos, previstos nas Diretrizes Curriculares
da ABEPSS. 
       A qualidade dos serviços profissionais prestados à população usuária depende
diretamente da qualidade na formação profissional. Daí a importância de intensificar
ações estratégicas na relação com as Unidades Formadoras. Neste sentido, é preciso
aproximar a formação do exercício profissional, incidir, de modo propositivo, nos
projetos político-pedagógicos. Podemos destacar algumas ações prioritárias na atuação
do CRESSPR: requisição da oferta da disciplina de ética profissional, quando não
existente; sinalização de demandas e especificidades dos espaços sócio ocupacionais;
conteúdos de especializações; orientações quanto a garantia de atribuições privativas,
como a Supervisão de Estágio e demais disciplinas e conteúdos em matéria de Serviço
Social.

EIXO 2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE QUALIDADEEIXO 2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE QUALIDADE
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Fortalecimento da atuação conjunta e programática com a Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS (Região Sul) e Executiva Nacional de
Estudantes de Serviço Social - ENESSO, visando a formação de qualidade e
fortalecimento do projeto ético-político;

Implementar ações que fortaleçam o Fórum Paranaense em Defesa da Formação
Profissional em Serviço Social de Qualidade, em articulação com demais entidades
da categoria;

Fortalecimento da Câmara Temática de Trabalho e Formação Profissional e demais
estratégias de defesa da formação profissional de qualidade como a ABEPSS
Itinerante e o Fórum de Supervisores;

Criação e implantação do Curso “Assistentes Sociais em Movimento”, visando o
aprimoramento intelectual, com previsão de percursos formativos que qualifiquem
o exercício profissional, com estratégias pedagógicas que favoreçam a educação
permanente e a perspectiva emancipatória;

Realização do 8º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, garantindo sua
descentralização, valores acessíveis, envolvimento das demais entidades da
categoria e Unidades de Ensino, valorização da produção científica no Paraná e
socialização de experiências;

Desenvolvimento de ações estratégicas de monitoramento e orientação nas
Unidades de Ensino. Considerando as prerrogativas do CRESS, de modo a incidir na
qualificação de projetos pedagógicos, considerando as requisições e demandas do
exercício profissional;
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Desenvolvimento de ações estratégicas de monitoramento e orientação nas
Unidades de Ensino.Considerando as prerrogativas do CRESS, de modo a incidir na
qualificação de projetos pedagógicos, considerando as requisições e demandas do
exercício profissional; 

Estabelecer proximidade entre o CRESS e os profissionais formados em todas as
modalidades de ensino, com vistas ao fortalecimento do projeto ético-político
profissional, mantendo a autonomia crítica sobre os processos de precarização do
ensino; 

Realização de oficinas e outras atividades que debatam temas pertinentes à
formação profissional, a exemplo do estágio supervisionado, com metodologia que
promova a participação efetiva das/dos profissionais envolvidos/as, estudantes e
residentes: Compreendendo a supervisão de estágio como parte constitutiva do
processo de formação profissional, vislumbra-se ampliar, em parceria com a
ABEPSS, os encontros entre os agentes envolvidos no referido processo, realizando a
interlocução entre as Instituições de Ensino/Unidades Formadoras; 

Acompanhar e orientar programas de Residências Multiprofissionais e Estágios de
Especialização; 

Aprimoramento de ações relacionadas ao Estágio Supervisionado, com avaliação de
regulações e proposição de aprimoramentos.

Debater a atuação profissional nas políticas sociais em regiões de fronteira. No
Paraná, temos as fronteiras com o Paraguai e com a Argentina, que possibilitam, a
partir dessa proximidade física, o esforço de maior integração latino-americana para
a compreensão dos problemas comuns, desde as questões dos povos tradicionais,
até os problemas dos grandes centros.
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      Em tempos de ameaça à democracia, de destruição dos direitos, de avanço do
neoliberalismo e do conservadorismo, as políticas e os sistemas públicos e estatais são
profundamente fragilizados, resultando na redução das provisões e das ofertas de serviços e
benefícios sociais. Medidas como o congelamento dos recursos para políticas sociais por 20
anos, por meio da Emenda Constitucional nº 95/16, sinalizam a prevalência do capital e o
retrocesso na implantação de políticas universais que materializem direitos sociais e
enfrentam a desigualdade social.
    O que estamos presenciando nos municípios paranaenses e no Brasil é uma tendência de
descontinuidade nas políticas públicas, desvalorização do serviço público, precarização das
relações e condições de trabalho, desmonte dos sistemas estatais de proteção social,
fragilização dos espaços de controle social. As/os Assistentes Sociais deparam-se,
cotidianamente, com as consequências do acirramento da questão social, compreendida pelo
aprofundamento da desigualdade, pelas respostas insuficientes e antidemocráticas do
Estado, pela criminalização dos movimentos sociais e demais formas de organização, bem como
dos sujeitos de direitos.
      O Serviço Social contribuiu, historicamente, na construção da agenda democrática de
direitos, da institucionalidade das políticas públicas. De modo articulado com as forças sociais,
a profissão tem disputado, na esfera pública do Estado, projetos de sociedade.
 
 
 

EIXO 3 - DEFESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS 
E DA SEGURIDADE SOCIAL

EIXO 3 - DEFESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS 
E DA SEGURIDADE SOCIAL
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      Assumimos coletivamente uma concepção de Seguridade universal e ampla, explicitada
na Carta de Maceió aprovada no XXIV Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2000, que afirma
uma “concepção de seguridade, entendida como um padrão de proteção social de
qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, vulnerabilidade ou danos
aos cidadãos brasileiro ”. Do mesmo modo, reconhece os limites condicionados pela
subordinação a uma agenda orientada por organismos financeiros; a relação contraditória
da política social com a lógica capitalista; a formulação de uma agenda com movimentos e
organizações, no contexto mais amplo de luta dos/as trabalhadores/as, para ampliação de
direitos e gestão democrática das políticas públicas. Como profissão engendrada nas lutas
sociais, incorporamos, assim, a compreensão dos direitos e das políticas sociais como
travessia para uma sociedade emancipada, como conquistas parciais das/os
trabalhadoras/es. Tal compreensão reforça a democracia como processo e reconhece nossa
luta cotidiana como indispensável para a manutenção e ampliação das conquistas.
    Historicamente, todos os avanços dos direitos da classe trabalhadora foram
conquistados com muita luta e fortalecimento dos espaços de mobilização e organização
popular. Mas a conjunta requer o foco especial na defesa da manutenção de tais
conquistas. Por isso a unidade na resistência expressa a construção cotidiana desta
concepção ampla de Seguridade Social, na medida em que a categoria profissional desvele
as contradições da desigualdade social no Brasil e participe dos processos coletivos em
defesa dos direitos.
 

16



CHAPACHAPA

ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023
ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023

Desenvolvimento de ações que favoreçam a compreensão e defesa da
integralidade da Proteção Social na concepção da Seguridade Social ampla,
universal e distributiva;

Intensificação de ações em defesa do financiamento e dos fundos públicos para
as políticas sociais, com fortalecimento dos espaços deliberativos de controle
social;

Ampliação dos canais de denúncia junto à sociedade sobre as consequências
das propostas de privatização e precarização do Sistema Único de Saúde - SUS,
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da Previdência Social, e
intensificação da incidência política do CRESSPR;

Intensificação e ampliação da atuação do CRESS e da categoria nos espaços de
controle social, fóruns de políticas sociais, com definição de ações conjuntas
sobre a garantia dos direitos e implementação de políticas públicas nos
municípios;

Atuação em defesa SUAS, em conjunto com fóruns, entidades e órgãos de
defesa de direitos, contra a precarização e desmonte dos serviços, fechamento
de equipamentos, desregulamentação e descumprimento dos marcos legais e
normativos, por meio da implementação da “Agenda de Lutas” aprovada na
Conferência Nacional Democrática;

 

 

 

 

 

PROPOSTAS:PROPOSTAS:
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Defesa da vinculação do Benefício de Prestação Continuada e dos Benefícios
Previdenciários ao salário mínimo;

Intensificação das ações em defesa do Sistema Único de Saúde – SUS como
sistema estatal e universal, a partir de princípios como a integralidade da
proteção social, e da defesa da qualidade das atenções e da
interdisciplinaridade do trabalho, por meio de ações conjuntas com demais
organizações e movimentos;

Promoção de ações que fortaleçam a luta em defesa da Previdência Social
pública, com enfrentamento da contrarreforma;

Ampliação das ações em defesa do direito à cidade, considerando os impactos
da ausência de reforma agrária e urbana, desenvolvimento territorial
desordenado e modelo de desenvolvimento econômico; 

Defesa de uma educação pública, universal e de qualidade, e desenvolvimento
de ações pela implantação do Serviço Social na educação pública; 

Posicionamento contrário e fortalecimento das lutas contra todas as medidas
que fragilizam direitos e políticas sociais, numa ação conjunta com movimentos
e organizações da sociedade civil, com ampliação de ações que democratizam
espaços de defesa de direitos, orientam a categoria e sociedade sobre os efeitos
das políticas neoliberais.

 Organização e sistematização da atuação do Serviço Social no INSS, visando a
proposição de parâmetros de atuação da/o assistente social nos serviços
previdenciários do INSS.

Fortalecimento e interiorização da CT de Seguridade Social de modo a
favorecer a participação e aprimorar a concepção de Seguridade Social ampla,
previsto na Carta de Maceió.
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    O cenário nacional e internacional impõe uma dura realidade, demarcada não só pelas crises
econômica e política, mas uma crise essencialmente moral e ética, com avanço do
conservadorismo, do reacionarismo, e intensificação do Estado Penal. Neste contexto,
percebemos uma categoria tensionada e coagida perante a fragilização dos direitos humanos tão
duramente conquistados e ainda em processo de implementação. Tal realidade exige o debate
aprofundado na profissão e na sociedade, sobre a transversalidade dos direitos humanos, da
necessária educação em direitos humanos, para a construção histórica de alteridades, de
relações mais humanas, que respeitem as diferenças, valorizem as diversidades; de políticas e
medidas protetivas e de promoção dos direitos.
   No exercício profissional são identificadas situações complexas e diversas que caracterizam
violações de direitos, fundamentadas no preconceito, no sendo comum balizado por padrões
morais conservadores, opressores e reprodutores de relações desiguais, racistas, machistas e
misóginas. Tal realidade, demanda a centralidade da defesa intransigente dos direitos humanos
no cotidiano profissional e das organizações da categoria.
    A compreensão dos direitos humanos numa concepção crítica requer o reconhecimento da
construção social, política, histórica e cultural das conquistas, engendradas nas lutas
democráticas e emancipatórias. Exige uma leitura que desfragmente as demandas em direitos e
as relacione com o processo estrutural da desigualdade em suas expressões de classe, raça e
etnia, gênero. Portanto requer o reconhecimento de fatores que expõem indivíduos e populações
em condições mais desiguais, assim como requisita a defesa de
políticas públicas e mecanismos protetivos.
      O CRESS pode contribuir mais com a agenda dos direitos humanos, na aliança programática
com movimentos e organizações de defesa, e com adoção de novos mecanismos que relacionem o
trabalho profissional com a cultura e práticas que respeitem, defendam e protejam direitos
humanos.
 
 

EIXO 4 – ÉTICA E DIREITOS HUMANOSEIXO 4 – ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
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Ampliação de ações em defesa da concepção crítica e ampliada da
transversalidade dos direitos humanos, a partir dos princípios da sua
integralidade e indivisibilidade, assim como a universalidade das políticas
públicas, com adoção de ações estratégias que visam a educação em direitos
humanos e o fortalecimento de lutas emancipatórias;

Fazer o debate dos Direitos Humanos, numa perspectiva crítica, denunciando e
se contrapondo a concepção de DH jurídico-formal, que mascara o abismo entre
a vida cotidiana e as contradições geradas pela sociabilidade capitalista.

Fortalecimento das lutas em defesa das infâncias e juventudes para garantia de
direitos e políticas públicas, prevenção de violações e proteção integral, no
enfrentamento às violências, trabalho infantil, extermínio da juventude negra,
e aos projetos que de redução da maioridade penal;

Defesa da livre orientação sexual e identidade de gênero da população LGBTI,
bem como de direitos e políticas públicas específicas;

Apoio à luta dos movimentos e organizações de defesa de direitos contra a
xenofobia, o racismo, o sexismo, a lgbtfobia, e a todas as formas de violência,
preconceito e discriminação;

Manutenção do posicionamento contrário e apoio às lutas contra a
discriminação de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual e identidade de
gênero, intolerância religiosa, idade e condição física, e promoção de debates
com a categoria sobre a agenda feminista, com intensificação de ações de
combate a violência;

 

 

 

 

 

PROPOSTAS:PROPOSTAS:
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Atuação em defesa dos direitos humanos da população egressa do sistema
penal, visando a restruturação do Patronato, a realização de concursos
públicos e a implantação de políticas públicas estaduais e locais, para o retorno
à vida familiar e comunitária, assim como implementar ações de orientação e
fortalecimento do Serviço Social no sistema prisional;

Defesa da manutenção e da ampliação às políticas afirmativas como medidas
que garantem direitos para populações negras, indígenas, povos e
comunidades tradicionais e pessoas em situação de pobreza;

Fortalecimento de ações contramedidas e políticas segregadoras,
proibicionistas e higienistas, como a internação compulsória, especialmente na
execução de políticas sobre drogas, assistência social e saúde, para pessoas em
situação de rua;

Defesa de políticas públicas integradas e universais para população em
situação de rua, com fortalecimento da sua organização política e
protagonismo;

Ampliação do debate e defesa de políticas públicas para migrantes, refugiados
e apátridas;

Defesa de políticas públicas para pessoas com deficiência e pessoas idosas sob
o princípio da integralidade dos direitos humanos e contra as medidas de
redução das conquistas sociais;

Ampliação de ações que garantam a visibilidade da luta pela reforma agrária e
urbana, e combate às ações que caracterizam o Estado racista e as violências
que criminalizam populações e movimentos sociais.
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Ampliação do debate e defesa do direito humano à alimentação adequada e
implantação de políticas públicas que respeitem a soberania e a cultura das
populações, assim como favoreçam a produção solidária e sustentável;

Fortalecimento do debate sobre o direito humano à comunicação, com
desenvolvimento de ações conjuntas pela sua democratização; 

Implantação de ações sistemáticas de educação em direitos humanos sobre
temas relacionados à atuação profissional, como campanhas e produção de
materiais específicos;

Ampliação do Curso Ética em Movimento em todo estado do Paraná; 

Aprimorar o projeto Observatório Trabalho e Direitos Humanos, na
perspectiva da disseminação de orientações e de resultados de ações em
Defesa de condições éticas e técnicas do trabalho profissional e dos direitos
humanos.
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   No cenário de ataque às instituições democráticas torna-se fundamental o alinhamento de
ações com demais organizações e movimentos sociais que defendem os mesmos princípios do
Código de Ética da/o Assistente Social, considerando a vinculação estratégica da categoria
com a população usuária dos serviços sociais, dos direitos.
Este eixo comporta as lutas centrais em defesa da democracia, compreendida como
socialização da renda, da riqueza, do poder e da participação. Nesse sentido, ressaltamos o
entendimento dos direitos como resultado da organização popular, o que implica a
centralidade dos sujeitos de direitos e dos sujeitos coletivos tanto nas lutas quanto no
cotidiano profissional.
 
 
 

Ampliação de alianças e ações conjuntas com conselhos profissionais, órgãos
de defesa de direitos, sindicatos, movimentos, frentes e fóruns populares em
defesa dos direitos e da democratização do Estado e da sociedade;

Mobilização e fortalecimento da participação da categoria nos NUCRESS e
Câmaras Temáticas como espaços privilegiados de diálogo, ações
locais/regionais de natureza política e institucional, com apoio do CRESSPR, em
defesa da profissão e dos direitos sociais;

Defesa do Estado Democrático de Direito e de seus instrumentos e instâncias de
participação e controle social, por meio do fortalecimento da atuação do CRESS
e da categoria nesses espaços;

Incentivo a formação de espaço de diálogos e de articulações que contribuam
para a construção do poder popular em espaços institucionais (Conferências,
Audiências, Fóruns e Conselhos), assim como fomentar a construção de novas
práticas e espaços coletivos;

 

 

 

 
 
 
 

EIXO 5 - FORTALECIMENTO DOS  MOVIMENTOS
 SOCIAIS E DAS LUTAS EMANCIPATÓRIAS

EIXO 5 - FORTALECIMENTO DOS  MOVIMENTOS
 SOCIAIS E DAS LUTAS EMANCIPATÓRIAS

PROPOSTAS:PROPOSTAS:

23



CHAPACHAPA

ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023
ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023

Produção orientações e notas de natureza ético-política para subsidiar a
participação da categoria em espaços como conselhos, conferências e fóruns;

Implantação de estratégias de formação política e educação popular, em
articulação com organizações e movimentos sociais.

Promover ações unificadas que reforcem a solidariedade de classe em suas
várias formas de organização e manifestação.

 

 

EIXO 6 
 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO CRESSPR

EIXO 6 
 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO CRESSPR

      O processo histórico de democratização do conjunto CFESS/CRESS constitui a base do
projeto ético-político. A direção social orientada por um projeto societário emancipatório
está materializada nas legislações profissionais, no exercício profissional comprometido
com os princípios éticos, na organização política da categoria. As gestões do CRESS, nesse
sentido, devem preservar e fortalecer este patrimônio histórico construído coletivamente. É
preciso intensificar as estratégias adotadas e construir novas ferramentas deliberativas.
      Os canais e as estratégias adotadas possibilitaram maior participação e transparência,
como a Transmissão ao vivo das Assembleias e Seminários. Escuta, diálogo e construção
participativa são indispensáveis para uma gestão democrática e deliberativa. No decorrer da
gestão “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” ocorrerão encontros avaliativos com a
categoria profissional, tendo como objetivo realizar a avaliação e monitoramento das
atividades da gestão, bem como ser um espaço de acolhida de sugestões e críticas.
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       A defesa da democracia é uma das bandeiras centrais de luta dos/as assistentes sociais e
é subsidiada por valores e princípios presentes no projeto ético-político. Isso significa que
nossas ações devem ter como sentido a liberdade, a democracia, a equidade, a justiça social,
o pluralismo e a socialização da riqueza e do poder, afirmando a luta por um projeto
societário comprometido com uma nova sociabilidade, que supere todas as formas de
opressão e exploração.
    É preciso priorizar as demandas legitimas da categoria, com ações que atendam as
expectativas da categoria; aprimorarem a estrutura do CRESSPR e a territorialização da
orientação e fiscalização; qualifiquem a prestação de serviços.
 

PROPOSTAS:PROPOSTAS:
Ampliação de alianças e ações conjuntas com conselhos profissionais, órgãos
de defesa de direitos, sindicatos, movimentos, frentes e fóruns populares em
defesa dos direitos e da democratização do Estado e da sociedade;

Mobilização e fortalecimento da participação da categoria nos NUCRESS e
Câmaras Temáticas como espaços privilegiados de diálogo, ações
locais/regionais de natureza política e institucional, com apoio do CRESSPR,
em defesa da profissão e dos direitos sociais;

Defesa do Estado Democrático de Direito e de seus instrumentos e instâncias
de participação e controle social, por meio do fortalecimento da atuação do
CRESS e da categoria nesses espaços;

Incentivo a formação de espaço de diálogos e de articulações que contribuam
para a construção do poder popular em espaços institucionais (Conferências,
Audiências, Fóruns e Conselhos), assim como fomentar a construção de novas
práticas e espaços coletivos;
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Produção orientações e notas de natureza ético-política para
subsidiar a participação da categoria em espaços como conselhos,
conferências e fóruns;

Implantação de estratégias de formação política e educação popular,
em articulação com organizações e movimentos sociais.

Promover ações unificadas que reforcem a solidariedade de classe em
suas várias formas de organização e manifestação.

Aprimoramento dos instrumentos democratização e transparência na
gestão financeira dos recursos do CRESS; 

Aprimorar instrumentos normativos que defina os papéis das
instâncias do conjunto e NUCRESS orientem suas responsabilidades e
rotinas de trabalho;

Aperfeiçoar os meios de comunicação para melhor conhecimento da
categoria sobre ações, relatórios de gestão e planejamento de
atividades entre outros, privilegiando um espaço específico na
página do CRESS para Comissões Permanentes, Câmaras temáticas,
Seccionais e Nucress;

Aperfeiçoar sistemas de informação e comunicação do conjunto
CFESS, CRESS e Seccionais.   

Realização de Plenárias Deliberativas Regionais para aprovação de
matérias de interesse da categoria e propostas a serem defendidas
nos Encontros do conjunto CFESS/CRESS;
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Aperfeiçoamento das ações conjuntas com as Seccionais de Londrina e
Cascavel, e os NUCRESS com participação ativa de tais instâncias na
gestão deliberativa;]

Manutenção da Transmissão Simultânea das Assembleias com maior
publicização da agenda política, encaminhamentos e resultados, de
modo a efetivar uma gestão deliberativa e efetivamente transparente; 

Aprimoramento da gestão colegiada e participativa com implantação
de novos mecanismos que fortaleçam a participação da categoria, a
descentralização das decisões e a criação de espaços dialógicos;

Implantação da Consulta Pública como mecanismos permanentes de
participação da categoria; 

Manutenção de políticas de valorização das/os trabalhadoras/es do
CRESSPR, com garantia da participação dos/as mesmas/os nos espaços
organizativos e de formação da categoria.

 

 

 

 

 

A gestão “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” conta com sua participação
 ativa para construirmos coletivamente as ações em defesa da profissão e dos direitos.

TENHAMOS SONHOS, CANÇÕES E POESIAS. 
CADA DESEJO DE LIBERDADE MESMO À REVELIA DA TIRANIA,

NASCE DA CEPA DE NOSSAS PELEJAS.  
EXISTEM PALAVRAS QUE VOAM COM O VENTO, CÉLULAS DA
PRÓPRIA HISTÓRIA:  REBELDIA, OUSADIA, RESISTÊNCIA...    

LIRISMO DAS REVOLUÇÕES QUE TORNAREMOS USUAIS E POR
MAIS QUE TARDIA, SÃO ESSES SENTIMENTOS QUE RENOVAM, 

 AQUECEM, FORTALECEM, FLORESCEM AS ATITUDES  QUE FARÃO
NOSSOS SONHOS COLETIVOS REAIS.

ANDRÉA LIMA (UMA ATITUDE: MUITOS MOVIMENTOS)
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 Presidenta: Andrea Luiza Curralinho Braga 
 
Bacharel em Serviço Social em 2001 (PUCPR). Doutoranda e Mestre em Políticas
Públicas (UFPR). Especialista em Serviço Social e Direitos Sociais (UNB), Gestão de
Políticas Públicas (FIES). Professora de Serviço Social (PUCPR). Atua na pós-
graduação Gestão de Políticas, Projetos e Programas Sociais; Políticas Públicas e
Desenvolvimento Social. Coordena a especialização Escolas Restaurativas com
enfoque em Direitos Humanos. Pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Pro-
ética (PUCPR), Pesquisadora Ninst/Observatório dos Conselhos (UFPR). Atuou no
Concidades Estadual e Concitiba. Atualmente é membro da Câmara Temática Direito
à Cidade e Conselheira Municipal das Cidades pelo CRESSPR. Milita no CRESS há 19
anos (Comissões Instrução, Sociojurídica Trabalho e Formação Profissional). Integra
a Frente Mobiliza Curitiba. Conselheira da organização de DH Terra de Direitos.
Conselheira Consultiva da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública/PR. Atua na área
de planejamento urbano participativo.

Vice Presidenta: Sandra Mancino
 
Graduada em Serviço Social pela PUCPR (1983), especialista em História e Cidade
pela UFPR (1993). É assistente social concursada do Ministério Público do Estado do
Paraná desde 1998, atuando no fortalecimento da participação e controle social de
políticas públicas, especialmente nas temáticas de assistência social, comunidades
tradicionais, segurança alimentar e população em situação de rua. Atualmente é
assessora da Subprocuradoria - Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional do Estado do Paraná. Exerceu a função de Diretora Técnica do Instituto
de Ação Social do Paraná – IASP, nas áreas da infância e socioeducação, atuou na
prefeitura de Curitiba no Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP, área
de Desenvolvimento Institucional, e compôs a primeira gestão do Conselho
Municipal de Assistência Social.

Primeira Secretária: Odete Fernandes
 
Assistente Social e Especialista em Políticas Públicas pela FIES, Mestre em
Ciências Sociais pela UEPG. Trabalhou em diversos espaços sócio
ocupacionais, com destaque para a área da Previdência Social, no Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Atua como professora em especializações, e
foi professora, em graduação e especializações, na Faculdades Integradas
Espírita, na Unibrasil, na PUCPR e na Universidade do Contestado. Atuou como
Coordenadora Técnica do CRESSPR e na mobilização no Nucress do Litoral.
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 Segunda Secretária: Priscila Brasil
 
Graduada em 2009 pela PUCPR. Especialista em Gestão de Políticas Públicas,
Programas e Projetos Sociais pela PUCPR em 2010 e em Saúde Mental na Atenção
Primária à Saúde (ESPPR) em 2018. Servidora Pública Estadual da Secretaria de
Saúde, lotada no Hospital Adauto Botelho. Dirigente Sindical (SindSaúde) -
Secretaria Geral. Feminista, Ativista da Luta Antimanicomial, constrói à Frente
Estadual e Nacional contra a privatização da Saúde, atualmente é membro da
coordenação colegiada do Fórum Paranaense dos Assistentes Sociais da Saúde -
FOPASS, bem como participa da CT de Saúde do CRESS/PR. Foi membro da Comissão
Organizadora do VI CPAS e do Seminário “O SUS Pertence ao Povo! Assistentes
Sociais em Defesa do Direito à Saúde Pública e Universal

Primeira Tesoureira: Jucimeri Isolda Silveira
 
Doutora em Serviço Social pela PUCSP (2013), Mestre em Sociologia pela UFPR (2004),
Graduada em Serviço Social pela FIES (1997). É professora do Curso de Serviço Social e do
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas (Mestrado) da PUCPR
e professora convidada da Universidade Católica de Moçambique, no Doutorado em
Humanidades. Desenvolve atividades como Coordenadora da Área Estratégica e do Núcleo
de Direitos Humanos da PUCPR. É assessora técnica do Fonseas. Compõe a Executiva da
Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social. Atua como conselheira pelo
CRESSPR do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná. Atuou em gestões
anteriores do CRESSPR, como presidenta, por duas gestões, suplente e segunda tesoureira,
na Gestão “Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos (2017/2020), e do CFESS no cargo de
segunda secretária (2005/2008), tendo coordenado A Comissão Nacional de Orientação e
Fiscalização, e conduzido a reformulação da Política Nacional de Fiscalização, e normas
importantes, como a Resolução nº 493/06, sobre Condições Éticas e Técnicas. Exerceu o
cargo de Superintendente de Planejamento da Fundação de Ação Social em Curitiba
(2013/2016), tendo coordenado o Programa Curitiba Mais Humana.  Foi consultora do
Ministério de Desenvolvimento Social, pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e Assessora Técnica na Secretaria de Trabalho Emprego e
Promoção Social (2004/2009). Atuou em diversos conselhos de políticas. 

Segunda Tesoureira: Ilda Lopes Witiuk
 
Bacharel em Serviço Social em 1984 (UFSC) e em Teologia pelo Instituto Teológico de
Santa Catarina. Especialista em Gestão de Recursos Humanos; Segurança do
Trabalho; Administração Hospitalar; Mestre em Educação; Doutora em Serviço
Social. Atuou como professora de graduação em Serviço Social, Odontologia,
Fisioterapia e Enfermagem e em diversos cursos de Pós-graduação, tendo
coordenado os cursos de Medicina e Enfermagem do Trabalho, Serviço Social no
trabalho com Famílias e Gestão e Avaliação de Políticas Públicas. Foi professora do
mestrado de Direitos Humanos (PUCPR). É Dirigente Sindical (SINPES). Membro do
coletivo Contracorrente. Participante e uma das fundadoras do FOPASS (Fórum
Paranaense dos Assistentes Sociais da Saúde). Esteve no CRESSPR em 3 gestões,
como suplente, como presidente e como segunda tesoureira. Atualmente é base do
CRESSPR e compõe 3 Comissões de Instrução. Atua como multiplicadora no Curso
Ética em Movimento. Compôs a Comissão Organizadora do VII CPAS).
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 Conselho Fiscal: Denise Ratmann Arruda Colin
 
Possui graduação em Serviço Social pela PUCPR (1984), mestrado em
Sociologia pela UFPR (2002) e doutorado em Sociologia Política pela UFPR
(2008). Atualmente é Diretora da Subprocuradoria - Geral de Justiça para
Assuntos de Planejamento Institucional do Estado do Paraná. Atua como
professora do Curso de Serviço Social da PUCPR, na graduação e em
especializações. Exerceu o Cargo de Secretária Nacional de Assistência Social
no Governo Dilma Rousseff (2010/2014), e de coordenadora da Política
Estadual de Assistência Social na Secretaria de Estado do Emprego, Trabalho e
Promoção Social (2003/2009). Atuou na área da infância e em conselhos de
políticas públicas.

Conselho Fiscal: Edilaine Costa Aguirre
 
Bacharel em Serviço Social em 2004 (PUCPR). Assistente social na
Defensoria Pública da União/DPU. Outras atuações: saúde mental,
assistência social. Colaboradora no CIAMP Estadual - Comitê
Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua, no
qual representa a DPU 

Conselho Fiscal: Deby Caroline Eidam
 
Graduada em Serviço Social pela PUCPR (2018), é Assistentes Social na área da
Educação, no Centro de Educação Infantil Maria Cazetta. Compõe a Câmara
Temática de Ética e Direitos Humanos do CRESSPR, e é conselheira municipal
de Políticas para as Mulheres de Curitiba. Atuou como Assistente Social e
pesquisadora no Projeto Conexão Jovem do Núcleo de Direitos Humanos da
PUCPR, na área de educação em direitos humanos e políticas sobre drogas. Foi
Educadora Social no projeto Propulsão Marista Solidariedade. É Arte Culturista
e faz parte da Upac - Universidade Popular de Arte e Ciência.
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 Suplente: Jackson Michel Teixeira  da Silva
 
Bacharel em Serviço Social 2016 (PUCPR). Assistente Social especialista em
saúde pela PUC-PR, atua no programa de residência multiprofissional em
Urgência e emergência em São José dos Pinhais. Ativista LGBT,
candomblesista. Constrói a Frente Nacional e Estadual Contra a Privatização
da Saúde, membro da coordenação colegiada do Fórum Paranaense dos
Assistentes Sociais da Saúde - FOPASS, Conselheiro Municipal de Saúde pelo
CRESS-PR em Curitiba e membro da comissão de saúde do CRESS-PR.  Enquanto
estudante participou ativamente do Movimento Estudantil do Serviço Social
compondo por 2 gestões o Centro Acadêmico de Serviço Social da PUC-PR e a
Representação Regional da ENESSO, construindo encontros nacionais e
regionais da executiva

Conselheira Suplente: Josiane Alves de Almeida Caçador
 
Graduada em Serviço Social pela UniBrasil (2010), especialista em Direito
Aplicado ao Suas pela Itecne (2013) e em Questão Social pela perspectiva
Interdisciplinar pela UFPR (2013). É Promotora Legal Popular pela (UFPR 2018),
Defensora Popular   (IFPR 2018) e possui Formação Política para Mulheres
(UFPR 2019).  Atualmente é Assistente Social na Prefeitura de Fazenda Rio
Grande, no Centro Especializado de Assistência Social - CREAS Atua na
Comissão de Instrução de Processos Éticos do CRESS. É Conselheira no
Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa de Curitiba representando o
CRESS

Suplente: José Lucas Januário de Menezes
 
Graduado em Serviço Social pela PUCPR (2019). Compõe a Comissão de
Trabalho e Formação Profissional desde 2015, esteve na articulação para
construção do Fórum Nacional em Defesa da Formação Profissional em
Serviço Social de Qualidade. Compõe uma Comissão de Instrução. Foi membro
da Comissão Organizadora do VI CPAS, Comissão Científica do VII CPAS e
Comissão Organizadora do XVI CBAS. Enquanto estudante de Serviço Social
militou na Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social e no Centro
Acadêmico de Serviço Social da PUCPR organicamente desde o primeiro
semestre de formação, foi Secretário de Escola, Coordenador Regional e
membro da Comissão Gestora Nacional da Executiva e nessas representações
participou de Encontros Descentralizados e Nacionais do Conjunto
CFESS/CRESS.
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 Suplente: Marcia Helena Carvalho Lopes
 
É formada pela UEL (1979), com especialização na área da Criança e Adolescente e
Mestrado em Serviço Social pela PUCSP. Foi Docente do Curso de Serviço Social da
UEL por mais de 30 anos, onde se aposentou. Ministra Cursos de Pós-Graduação, nas
áreas de Administração Pública, Gestão de Políticas Sociais e Políticas Setoriais e
Intersetoriais. Foi Secretária de Assistência Social de Londrina, de 1993 a 1996 e
Conselheira de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente nas
três esferas. Foi vereadora em Londrina de 2000 à 2004. Foi Secretária Nacional de
Assistência Social e Secretária Executiva do MDS, de 2004 à 2007. Presidiu a Rede de
Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e Caribe, pelo BID, em 2007.
Foi Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010.
Assessora Especial na Pró Reitoria de Planejamento da UEL em 2011. Atualmente, é
sócia proprietária da empresa LOPES & RIZZOTTI e Consultora Nacional e
Internacional por organismos internacionais do sistema ONU – FAO, UNICEF, PNUD e
também União Europeia e BID, em países da África e América Latina e Caribe.
Compõe a executiva da Frente Nacional em defesa do SUAS e da Seguridade Social.

Suplente: Rosangela Aparecida de Souza Costa Andrean
 
Graduada em Serviço Social pela UEL. Especialização em Serviço
Social e Intervenção Profissional pela UNESPAR/Apucarana.
Cursando o Mestrado no programa de Pós-Graduação em Serviço
Social e Política Social na UEL. Trabalhadora da Política de
Assistência Social. Participação na coordenação da Seccional de
Londrina por duas gestões 2014-2017 e 2017-2020.

Conselheira Suplente: Christiani Cassoli Bortoloto
Lopes
 
Graduada em Serviço Social pela FACEMED. Mestre em Educação UNIOESTE.
Assistente Social da Prefeitura Municipal de Cascavel PR. Especialista em:
Gestão de Políticas Sociais. Gestão em Saúde FIOCRUZ. Preceptoria no SUS
Hospital Sírio Libanês.  Cursando Pós-Graduação em Saúde da Família. Tem
experiência em gestão na área de Assistência Social - CRAS. Atua como
coordenadora e tutora da área específica do Serviço Social do Programa de
Residência Multiprofissional Saúde da Família PRMSF no Município de
Cascavel. Área de estudo: Políticas Sociais, Programas de Transferência de
Renda Bolsa Família, Ensino Médio, Família e Vulnerabilidade Social, Programa
Saúde na Escola. Experiência em matriciamento na área de saúde mental.
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 Suplente: Cristiane Gonçalves de Souza 
 
Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), doutora e mestre em Ciências Sociais Aplicadas e especialista em
Gestão Pública. Atua como docente no curso de Serviço Social da UEPG, na
graduação e pós-graduação lato sensu. Tem experiência em assessoria e
consultoria a municípios da região de Ponta Grossa (PR) na construção de
planos municipais, realização de capacitações e conferências. Atualmente é
membra do Comitê Regional do Programa Família Paranaense. Suas pesquisas
concentram-se nos seguintes temas: assistência social, políticas sociais,
SUAS, prática profissional interdisciplinar, processos pedagógicos.
Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas: Estado, Políticas Públicas e
Práticas Sociais, atualmente o núcleo concentra seus estudos em Gramsci.

Suplente: Adrieli Volpato Craveiro
 
Doutora em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UNIOESTE (2019); Mestre em Serviço Social
e Política Social pela UEL (2016); Especialista em Gestão da Política de Assistência Social
pela FAFIPA (2011), Especialista em Gestão Pública pela Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (2011), Especialista em Educação na Saúde para Preceptores do SUS pelo Hospital
Sírio-Libanês (2014), Especialista em Saúde Mental pela FAPAN (2015), Especialista em
História das Revoluções e dos Movimentos Sociais pela UEM (2019); Graduada em Serviço
Social pela FAFIPA (2009). Atuou como professora em cursos de graduação em Serviço Social
com ênfase nos fundamentos e nos instrumentais do Serviço Social e em cursos de pós-
graduação na área do Serviço Social e dos Direitos Humanos. Foi conselheira municipal dos
direitos das crianças e dos adolescentes e atuou em diferentes comissões municipais
ligadas aos direitos sociais e as políticas públicas no oeste e no noroeste do Paraná.
Participou na coordenação do NUCRESS de Cianorte durante os anos de 2016 a 2019 e
contribuiu na organização e no fortalecimento de diversos NUCRESS. Atualmente é
Assistente Social do Ministério Público do Estado do Paraná na 16ª Unidade Regional de
Apoio Técnico Especializado atuando prioritariamente em demandas coletivas. 

Suplente: Marcelo Nascimento de Oliveira
 
Graduado em Serviço Social (UNESPAR). Mestre em Serviço Social (UEL). Foi
Coordenador da Seccional de Londrina Gestão 2014-2017 e Gestão 2017-2020.
Atuou na docência e foi coordenador de estágio no curso de Serviço Social da
UEM Campus de Ivaiporã (2015-2017).  Atuou como docente na UNESPAR de
Apucarana, ministrou aulas na Pós-Graduação do Instituto RHEMA e cursos
pelo CEDEPs. Realizou Conferências na área da Criança e do Adolescente e da
Assistência Social. Foi conselheiro da área da Saúde, Criança e Adolescente, e
Assistência Social em municípios da região norte do Paraná. Conselheiro de
Assistência Social entre 2018 e 2019 em Teixeira Soares. Atualmente atua no
CRAS Volante do município de Inácio Martins-PR.
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   Colegas, no intuito de fortalecer nossa categoria profissional e
defender o Projeto Ético Político do Serviço Social, através da atuação do
conjunto CFESS/CRESS, vimos apresentar a chapa ASSISTENTE SOCIAIS:
RESISTÊNCIA É MOVIMENTO, formada para as eleições do CRESS-PR
Seccional Londrina para o triênio 2020/2023.
 
Nossa Chapa é composta por:
 
LIANA LOPES BASSI – Coordenação: Assistente Social aposentada da
Secretaria de Estado de Saúde, atualmente Docente na Universidade
Estadual de Londrina;
 
LUANA GARCIA CAMPOS –  Secretária: Assistente Social na Cáritas
Arquidiocesana de Londrina atuante na Política de Assistência Social no
Município de Londrina na Proteção Social Especial.
 
 
 
 

ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023
ELEIÇÕES CRESS/PR
2020/2023

Assistentes Sociais da Região de Londrina:
Contamos com seu apoio e Voto na chapa da Seccional de Londrina do CRESSPR!
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TATIANE MONTEIRO –  Tesoureira: Assistente Social atua na Política de
Permanencia Estudantil da UEL, Militante do Movimento Feminista
Materialista.
 
JULIANA RODRIGUES DA CRUZ – 1ª Suplente: Assistente Social no Centro
Educacional Marista Irmão Acácio, atuando na Política de Assistencia
Social na Proteção Social Básica.
 
MARIA EDNA CHAGAS SILVA – 2ª Suplente: Assistente Social da
Prefeitura Municipal de Londrina, atualmente trabalhando com
população em situação de rua no Centro Pop.
 
ANDRELIANE GODOY MAISTROVICZ – 3ª Suplente: Assistente Social com
experiência profissional na área da Educação com instituições
participativas e pesquisadora da participação social e democrática na
construção da Educação.
 
    Contamos com a sua participação nas Eleições deste ano e com seu
apoio para, juntos, fortalecermos e avançarmos na defesa e valorização
da nossa profissão. CHAPA 1 Seccional Londrina ASSISTENTE SOCIAIS:
Resistência é Movimento.
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A Chapa Mobilização e Resistência  (2020-2023), Seccional Cascavel,
apoia a Chapa 1 – Unidade na Resistência, Ousadia na Luta, pelo
compromisso com fortalecimento do Projeto ético-politico do Serviço
Social e ampliação da interiorização das ações do conjunto CFESS/CRESS.
 
Composição:
Coordenação:  Suzani Gabriel Sartori Fillus
Vice-Coordenação: Rogério Angelo da Silva
Tesouraria:  Ester Taube Toretta
Vice-Tesouraria: Maria Geusina da Silva
Secretaria: Edyane Silva de Lima
Vice-Secretaria:  Monica Gomes
 
 
 
 
 

ELEIÇÕES CRESS/PR
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Assistentes Sociais da Região de Cascavel:
Contamos com seu apoio e Voto na chapa da Secional de Cascavel do CRESSPR!
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     É com esse nome que nós, integrantes da Chapa 1, concorrente às Eleições CFESS-CRESS 2020-
2023, nos apresentamos à categoria de assistentes sociais em todo o Brasil na certeza que o projeto
ético-político profissional é o que nos unifica enquanto categoria.
     Respeitando as divergências, buscamos construir respostas para as exigências e desafios que
atual conjuntura impõe.  Nossas propostas tem o tamanho do compromisso com as lutas do tempo
presente: A defesa e valorização da profissão no seu compromisso com a sociedade, em defesa da
vida e da emancipação humana.
     Nossa composição conta com Assistentes Sociais que trabalham em diversos espaços sócio
ocupacionais, que também vivenciam as ameaças e perdas de direitos da categoria de assistentes
sociais e de toda da população brasileira e têm lutado e resistido junto com a categoria e as
entidades representativas da Profissão.

 
 
 
 

 
 
Para o Conselho Federal de Serviço Social contamos com seu apoio e voto na
Chapa 1: “Melhor ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social
 
 
 
 
 
 

T e n h a m o s  s o n h o s ,  c a n ç õ e s  e  p o e s i a s .  
C a d a  d e s e j o  d e  l i b e r d a d e  m e s m o  à  r e v e l i a  d a  t i r a n i a ,  n a s c e  d a  c e p a  d e  n o s s a s  p e l e j a s .  

E x i s t e m  p a l a v r a s  q u e  v o a m  c o m  o  v e n t o ,  c é l u l a s  d a  p r ó p r i a  h i s t ó r i a :  
r e b e l d i a ,  o u s a d i a ,  r e s i s t ê n c i a . . .  

L i r i s m o  d a s  r e v o l u ç õ e s  q u e  t o r n a r e m o s  u s u a i s  e  p o r  m a i s  q u e  t a r d i a , s ã o  e s s e s
s e n t i m e n t o s  q u e  r e n o v a m ,   a q u e c e m ,  f o r t a l e c e m ,  

f l o r e s c e m  a s  a t i t u d e s   q u e  f a r ã o  n o s s o s  s o n h o s  c o l e t i v o s  r e a i s .
A n d r é a  L i m a  ( U m a  a t i t u d e :  m u i t o s  m o v i m e n t o s )
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