FALA DE ENCERRAMENTO GESTÃO DO CRESS PR
“TEMPO DE RESISTIR: NENHUM DIREITO A MENOS” - 2017-2020
PRESIDENTA JOZIANE CIRILO
Meus

cumprimentos

à

Layliene,

Esther,

Daniela,

Tamires,

às/aos

assistentes sociais do Paraná, estudantes de Serviço Social, companheiras/os
dos movimentos sociais e demais entidades que nos acompanham na
transmissão online.
É com imensa satisfação que em nome do Conselho Regional de Serviço Social
do Paraná – CRESS PR, realizamos cerimônia de posse da gestão estadual
“Unidade na Resistência, Ousadia na Luta”, da Coordenação da Seccional
Cascavel Gestão “Mobilização e Resistência” e da Seccional Londrina Gestão
“Assistentes Sociais: Resistência é Movimento, gestões eleitas no primeiro
processo eleitoral online do conjunto CFESS-CRESS.
Extraordinariamente, de forma remota, considerando o momento dramático que
vivemos, diante de uma pandemia, onde se intensificam as expressões da
desigualdade social, próprias do modo de produção capitalista confrontando-se
com as manifestações mais perversas da questão social em todas as dimensões
da

vida

dos

sujeitos,

seja

individual

ou

coletivamente.

Apesar do triste cenário, hoje é um dia especial, de comemoração e celebração
para

nós

assistentes

companheiras/os

de

sociais,
militância,

que,

junto

com

representantes

amigas/os,
das

nossas

familiares,
entidades

representativas CFESS, ABEPSS, ENESSO, sindicatos e demais movimentos
sociais, nos reunimos, mesmo que à distância, para a transmissão dos cargos
das gestões eleitas, aqui representada pela assistente social Andréa Braga a
qual cumprimento e que passa a ser nossa nova Presidenta ao lado de um
coletivo formado por Conselheiras/os e Coordenadoras/es, eleitas e eleitos por
voto direto e não obrigatório que expressa o compromisso do conjunto CFESSCRESS com a participação política democrática para a escolha das nossas

representações.
Esta cerimônia traduz também o reconhecimento do trabalho realizado por
todas/os que participaram da gestão que se encerra e que, neste triênio, tive a
honra de presidir de forma colegiada ao lado de estimadas e estimados
companheiras e companheiros que enalteço pela dedicação, compromisso e
atuação no CRESS PR e que gostaria de aqui nomeá-las/os:
Elza Maria Campos – Vice Presidenta
Márcia Terezinha de Oliveira – 1ª Secretária
Inês Barbosa – 2ª Secretária
Neiva Luz dos Santos Silva Munhoz – 1ª Tesoureira
Jucimeri Isolda Silveira – 2ª Tesoureira
Elias de Sousa Oliveira – Conselho Fiscal
Alexandre Fernandes Macedo – Conselho Fiscal
Conselheiras/os Suplentes:
Tatiana de Fátima Santos
Marly Correia Faria Bavia
Hemerson Weslley Maziero
Ana Cristina Moreira
Viviane Aparecida Pereira Peres
Não poderia deixar de agradecer às/os assistentes sociais que não concluíram
esta gestão na condição de Conselheiras/os, mas estiveram conosco em algum
momento desta caminhada: Viviane Lara, Rafael Muzi, Cleison Ayres, Tamíres
Caroline

de

Oliveira

e

Fernando

Câmara.

Agradecemos também às/aos Coordenadoras/es da Seccional Londrina Gestão
“Cress Somos Todos Nós: juntos para avançar” - Marcelo Nascimento de
Oliveira, Daniel Soares, Rosângela Aparecida de Souza Costa Andrean, Luana
Garcia Campos e Mileni Alves Secon

e da Seccional Cascavel Gestão “Descentralizar para Fortalecer e Resistir” Tatiane Martins, Vantuir Trevisol, Ereni de Jesus Galvão, Maria Aparecida Melo
Meneses Tamparowsky, Edyane Silva de Lima e Patrícia de Oliveira dos Santos.
Assim, em nome da gestão “Tempo de Resistir: nenhum direito a menos” - Triênio
2017-2020, aqui representada por mim, estendemos os agradecimentos a todas
e todos que, de alguma forma, contribuíram para a efetivação da plataforma de
gestão que teve como missão atuar com qualidade na orientação, fiscalização,
defesa e valorização do exercício profissional na perspectiva do fortalecimento
do Projeto Ético Político da profissão, das políticas sociais e dos direitos
humanos.
Externamos

nossos

agradecimentos

às/aos

assistentes

sociais

que

compuseram a Gestão Ampliada, como uma das estratégias para qualificar e
ampliar a capacidade política do Conselho. Também às/aos assistentes sociais
da base que responderam ao chamado da gestão e compuseram as Comissões
e Câmaras Temáticas, transpondo as barreiras em um contexto de intensos
ataques e regressão dos direitos sociais, de criminalização dos pobres, em um
cenário de recuo civilizatório e de barbarização da vida humana que exigiu desta
gestão a intensificação das ações coletivas, políticas e institucionais para o
cumprimento do papel precípuo do Conselho na garantia e defesa das
prerrogativas da profissão, na recomposição de direitos violados e no
fortalecimento do seu papel político na luta pela democracia, ampliação dos
direitos sociais, defesa dos direitos humanos e das políticas públicas.
Estendemos nossos agradecimentos pelas contribuições das estagiárias e do
estagiário do CRESS PR e o imprescindível trabalho das/os trabalhadoras/es do
CRESS PR, pela convivência e partilha de conhecimento e experiências, assim
como pela construção coletiva das necessárias mudanças para o aprimoramento
dos

serviços

do

Conselho.

Vencemos o enorme desafio de manter o legado histórico construído pelas várias

direções que nos antecederam, mas também de iniciar os avanços necessários
em resposta ao tempo presente. Foi trabalho de um incansável coletivo de
assistentes sociais trabalhadoras/es que se dividiram entre o trabalho, a família,
a

militância

e

o

sonho.

Cuidamos, ampliamos, estruturamos e fortalecemos as ações do CRESS PR,
organizadas em 05 eixos: Defesa e Valorização da Profissão; Formação
Profissional

de

Qualidade;

Seguridade

Social

Universal, Ampliada

e

Democrática; Ética, Direitos Humanos e Lutas Emancipatórias e Democracia e
Gestão

Participativa

e os resultados desta gestão, referentes ao triênio 2017-2020, estão disponíveis
em documentos no Portal da Transparência e, mesmo em um cenário de tanta
adversidade, evidenciam o esforço conjunto deste coletivo para cumprir com as
ações precípuas do Conselho, avançar na participação política das diversas
frentes de trabalho, sem, contudo, relegar as ações administrativas para a devida
prestação de serviços à categoria profissional e à sociedade, assim como para
a prestação de contas aos órgãos de controle enquanto uma autarquia federal.
Em nossa gestão, avançamos na análise e encaminhamentos dos processos
éticos, investimos na interiorização das ações e fortalecimento dos NUCRESS,
a exemplo das diversas ações conjuntas e articuladas realizadas pela Sede,
Seccionais e Núcleos, assumindo o debate do tema deliberado pelo Conjunto
CFESS-CRESS na campanha de gestão (2017-2020) “Assistentes Sociais no
Combate ao Racismo”, e de forma articulada e combativa, enfrentando no
cotidiano uma das heranças mais perversas do racismo colonial que estrutura a
sociedade

capitalista

e

patriarcal

de

nossos

dias.

Conquistamos uma nova Seccional que nasceu forte e atuante, realizamos
Assembleias Descentralizadas com transmissão online, organizamos seminários
estaduais que trataram sobre o trabalho da/o assistente social na assistência
social, na saúde, no sistema sociojurídico, incluindo o debate sobre Direitos
Humanos. Realizamos o 7º CPAS na cidade de Ponta Grossa, um dos maiores

congressos da história do CRESS/PR, com o lançamento do Fórum Estadual em
Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social.
Investimos na comunicação, entendo-a como um direito humano e um
instrumento para a formação e o trabalho da/o assistente social e também como
uma estratégia de visibilidade da agenda política das/os assistentes sociais e do
posicionamento político do CRESS PR sobre diversos temas e fatos da
sociedade.
Outras ações de ordem administrativa foram realizadas e, mesmo atendendo à
requisição da categoria profissional com deliberação em Assembleia Geral pelo
congelamento da anuidade, durante o triênio 2017-2020, implementamos desde
a adequação da estrutura física, a investimentos em equipamentos de
informática, ferramentas tecnológicas e serviços online para a implementação de
fluxos e processos de trabalho no âmbito interno do Conselho, com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho no CRESS PR e aprimorar a qualidade dos
serviços

prestados

aos/às

assistentes

sociais

do

Paraná.

Não poderíamos deixar de evidenciar nossa intensa articulação com os
movimentos sociais nas lutas cotidianas para enfrentamento as violências e a
violação de direitos, na ampliação de nossa atuação nos Conselhos de Direitos
e de Políticas Públicas, em uma conjuntura extremamente regressiva, do
agravamento da questão social no Brasil, do avanço do fascismo, em um país
mergulhado na desigualdade estrutural, na exploração do trabalho, na
submissão à agenda estrangeira do imperialismo e na opressão às/aos
trabalhadoras/es.
Avançamos sem dúvida! Este processo é permanente e a gestão que neste ato
é empossada expressa o compromisso pela unidade e continuidade deste
trabalho na direção do fortalecimento da profissão, da formação com qualidade
e

do

Projeto

Ético

Político

Profissional.

Temos a certeza de que a nova gestão será capaz de superar as adversidades
pelas quais passa o país, especialmente este que nos assola com o isolamento
social e a suspensão de ações coletivas. Para tamanho desafio contamos com
profissionais da mais alta competência ética e técnica, assim como de uma
reconhecida trajetória profissional e que certamente contarão com o apoio e
participação das/os assistentes sociais paranaenses porque somos muitas/os e
não

estamos

sozinhas/os.

Por fim, neste mês, quando comemoramos o Dia da/o Assistente Social com a
campanha alusiva ao 15 de maio com o tema “Trabalhamos em vários espaços,
sempre com a população. Serviço Social: conheça e valorize essa profissão”.
Nós, assistentes Sociais atuamos em diversas áreas, em territórios desiguais e
periféricos, na organização popular, na formulação e implementação de políticas
públicas e direcionamos nosso trabalho em defesa de sociedades justas,
igualitárias e democráticas, contra toda forma de opressão e expressões de
desigualdade

como

a

de

classe,

gênero

e

étnico-racial.

Em homenagem a esta categoria profissional, dedicamos o trabalho realizado
pela Gestão Tempo de Resistir: nenhum direito a menos, às/aos assistentes
sociais dos 399 municípios do Paraná, que hoje enfrentam de frente a pandemia
do coronavírus em um contexto sociohistórico de precarização das relações e
condições de trabalho, retrocesso de direitos, desmonte e precarização das
políticas sociais que denuncia a falência do neoliberalismo e que impõe tantos
desafios para a humanização da vida e a construção de uma nova ordem
societária.
Aproveitamos para informar que nos últimos dias criamos no site do Conselho
um canal direto de comunicação das/os assistentes sociais com a Comissão de
Orientação e Fiscalização sobre a pandemia da Covid-19, neste espaço, além
de disponibilizar vários materiais de orientações produzidos pelo conjunto
CFESS-CRESS, as/os assistentes sociais poderão denunciar a ausência das

condições éticas e técnicas para o trabalho profissional, assim como a ausência
de equipamentos de proteção e das medidas sanitárias recomendadas pelos
órgãos de saúde. Este canal tem como objetivo a aproximação com o cotidiano
das/os assistentes sociais para agilizar e potencializar a capacidade de
respostas

e

de

intervenção

da

COFI.

Também, como mais uma estratégia de diálogo com gestores e empregadores,
nesta semana enviamos ofício aos municípios, secretarias estaduais e órgãos
do sistema de justiça, com o objetivo de orientar sobre as atribuições e
competências da/o assistente social, das condições éticas e técnicas para o
trabalho, da jornada de 30 horas sem redução salarial e da necessidade de
valorização salarial deste profissional que convive com as mais severas
expressões da desigualdade social.
Encerro, saudando a nova gestão e desejando que seja um trabalho exitoso, de
avanços e muitas conquistas na direção do projeto que defende a vida acima
dos lucros em qualquer que seja o contexto. Que este coletivo junto com
as/assistentes sociais do Paraná, encontre as alternativas para promover a
criatividade

e

a

realização

humana.

Continuaremos nossa luta por um novo mundo e concluindo deixo uma
mensagem

de

Eduardo

Galeano:

Galeano diz que vivemos num mundo infame, muito pouco alentador, “Mas há
outro mundo na barriga deste, esperando. Que é um mundo diferente. Diferente
e de parto difícil. Não nasce facilmente. Mas com certeza pulsa no mundo em
que estamos e é preciso ajudá-lo a nascer”.
Obrigada!

