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Estimadas/os companheiras e 
companheiros de profissão, de 
projeto ético-político, que resis-

tem e lutam, em cada cidade e espaço de 
atuação, fortalecendo esperanças e trans-
formando vidas, queremos que vocês fa-
çam parte  de uma gestão democrática do 
CRESSPR. 

A CHAPA 2 – “Tempo de Resistir: Ne-
nhum Direito a Menos!” é formada por um 
coletivo de assistentes sociais com histó-
ria de militância na formação e no exercício 
profissional na defesa dos direitos huma-
nos, de políticas públicas democráticas e de 
um sistema de proteção social universal, 
distributivo e de qualidade. Profissionais 
que contribuíram ativamente na regulação 
das condições éticas e técnicas de trabalho, 
na redução da jornada de trabalho, na inte-
riorização do CRESS/PR, na defesa e garan-
tia do exercício profissional e realização de 
concursos públicos em espaços ameaçados 
pela terceirização e desregulamentação. 
Também compõem este coletivo, assisten-
tes sociais de uma nova geração atuantes 
na defesa de direitos humanos, com inser-
ção em diferentes espaços de atuação e mi-

Programa de Gestão  
para Construção Coletiva

litantes de base do CRESS/PR. A CHAPA 2 
tem também o apoio de estudantes e pro-
fissionais, com atuação relevante no Servi-
ço Social e que farão parte de uma gestão 
inovadora e deliberativa, pela criação de no-
vos espaços e mecanismos de participação 
e incidência social e política. As novas for-
mas de atuação na sociedade e no Estado 
contará com a participação do conjunto da 
categoria, porquê o CRESS somos todas e 
todos nós!!!

Queremos um Serviço Social mais for-
talecido, aliado às lutas democráticas que 
possuem o desafio histórico de enfrentar a 
ampliação da desigualdade e da violência, a 
crise social, o desmonte dos direitos e das 
políticas públicas. A conjuntura revela uma 
tendência de maior precarização das condi-
ções de trabalho e ampliação das expressões 
da questão social, num cenário em que pre-
valece o interesse do grande capital e avan-
çam reformas neoliberais, com criminaliza-
ção da pobreza e dos movimentos sociais. 

É preciso reagir com ações mais poten-
tes, mas, também, a partir da escuta e da 
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participação da categoria! Vamos criar me-
canismos para a construção coletiva e con-
sulta pública das propostas priorizadas pela 
categoria no estado do Paraná. É possível e 
necessário inovar politicamente e institucio-
nalmente, e intensificar as formas de resis-
tência e interferência no Estado e sociedade. 

O conjunto CFESS/CRESS possui uma 
história de democratização das suas ins-
tâncias e de fortalecimento da participação 
da categoria nos diversos espaços de so-
cialização da política, intensificando a afir-
mação de projetos políticos democráticos e 
emancipatórios, com incidência na regulação 
de conquistas parciais, como as Legislações 
Sociais, e na cultura política na direção de 
uma nova sociedade. Neste pleito eleitoral 
(2017/2020) parte da categoria se mobiliza 
no sentido de participar deste processo de 
construção coletiva da gestão do CRESS/PR.

Evidenciamos que não existem diver-
gências quanto a defesa do projeto ético 
político, mas sim quanto ao método e a 
concepção de gestão. As falhas que ocor-
reram na divulgação do calendário eleitoral 
do CRESS/PR, por exemplo, criaram dificul-
dades para uma ampla participação de toda 
categoria. Nosso propósito é, na disputa 
democrática, favorecer a participação da 
categoria, pelo debate aprofundado de pro-
postas e concepções que orientam e cons-
tituem os projetos para a categoria.

Diante do cenário de avanço do neoli-
beralismo, de desmonte dos direitos e das 
políticas públicas, de aprofundamento da 
questão social, de intensa precarização das 
condições de trabalho e de desregulamen-
tação do exercício profissional em muitos 
espaços ocupacionais, a concepção de ges-
tão e as estratégias utilizadas são insufi-
cientes. Avaliamos que temas importantes 
como a formação profissional e a orien-
tação do exercício profissional não foram 
priorizados, assim como as iniciativas polí-
ticas da categoria tem sido pouco valoriza-
das, considerando a conjuntura tão adversa 
e de regressões. Precisamos de um CRESS 
fortalecido, em sintonia com os desafios do 
tempo presente e com coragem de inovar 
e enfrentar os grandes temas da profissão.  

Apresentamos neste documento os 
principais compromissos da Chapa 2 – 
“Tempo de Resistir – Nenhum Direito a Me-
nos”, que foram construídos coletivamente 
com as/os Assistentes Sociais, através dos 
canais que estabelecemos para facilitar a 
escuta e a participação de todas e todos.

A carta programa da chapa 2 está 
sendo elaborada coletivamente, pela cate-
goria, por você, Assistente Social! Quere-
mos, portanto, que participem ativamente 
desta trajetória de construção de uma nova 
agenda para o Serviço Social, de reafirma-
ção do projeto ético-político, num contexto 
de necessária intensificação da resistência 
e defesa dos direitos. 
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Ao sugerir o eixo Defesa e Valori-
zação da Profissão, a CHAPA 2 
TEMPO DE RESISTIR: NENHUM 

DIREITO A MENOS teve como propósito 
abrir espaço para que os/as assistentes 
sociais possam avaliar e apontar deman-
das relacionadas ao exercício profissional, 
especialmente sobre as condições éticas e 
técnicas nas diferentes áreas de atuação. 
Assim como sinalizar expectativas na re-
lação com o Conselho no que se refere ao 
amparo legal e político na defesa do traba-
lho profissional e do compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados à popula-
ção usuária, na perspectiva da competência 
profissional, do compromisso ético-político.

A chapa 2 propõe ampliar os mecanis-
mos de aproximação com a categoria, para 
construir coletivamente novas respostas 
políticas e institucionais no enfrentamen-
to das contradições da realidade social, da 
questão social, matéria prima da interven-
ção profissional, na incidência sobre as res-
postas sociais e institucionais em matéria 
de direitos e Serviço Social. No entanto, é 
imprescindível resignificar os canais de co-
municação do CRESS-PR com a categoria 

profissional inserida nos diversos espaços 
sócio-ocupacionais. A realidade e as de-
mandas da categoria, neste sentido, preci-
sam balizar as decisões estratégicas, tendo 
em vista a função precípua do CRESS, uma 
autarquia que orienta, fiscaliza e defende o 
exercício profissional. Com a participação 
ativa do conjunto da categoria é possível 
recuperar a centralidade do desenvolvi-
mento da Política Nacional de Fiscalização, 
especialmente por uma atuação institucio-

1.  Defesa e Valorização  
da Profissão: 

A chapa 2 propõe ampliar os 
mecanismos de aproximação 
com a categoria, para construir 
coletivamente novas respostas 
políticas e institucionais no 
enfrentamento das contradições 
da realidade social, da questão 
social, matéria prima da 
intervenção profissional, na 
incidência sobre as respostas 
sociais e institucionais em matéria 
de direitos e Serviço Social.
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nal que planeja todas as ações a partir da 
centralidade do exercício profissional.

Compõe este eixo um conjunto de pro-
postas que inovam na defesa das prerroga-
tivas éticas e técnicas, com fortalecimento 
das dimensões que constituem a Políti-
ca Nacional de Fiscalização: afirmativa de 
princípios e compromissos conquistados; 
político-pedagógica; e normativo-discipli-
nadora. É preciso, considerando as atribui-
ções do CRESS, intensificar estratégias que 
respaldem e qualifiquem o exercício profis-
sional, com adoção de novas ferramentas e 
procedimentos de orientação que previnam 
violações das legislações profissionais, e 
consolidem o projeto ético-político profis-
sional, com fortalecimento do significado 
social da profissão, de sua relevância social 
na defesa dos direitos e da democracia na 
direção de uma sociedade emancipada.

A categoria tem reivindicado a reto-

mada de uma atuação mais potente nos 
espaços profissionais, a construção de ins-
trumentos que orientem e auxiliem as/os 
assistentes sociais na construção de es-
tratégias no cotidiano de trabalho, conside-
rando garantias legais e pactuações sobre 
aspectos técnicos. A categoria tem sofrido 
com a desregulamentação da profissão, 
instituições que estão fechando espaços 
de trabalho; profissões, sob o paradigma da 
flexibilização do trabalho e reestruturação 
produtiva, que estão assumindo prorroga-
tivas construídas pelo Serviço Social; difi-
culdades diversas relacionadas à descon-
tinuidade de serviços e políticas sociais, e 
desenvolvimento de atribuições privativas. 
É possível inovar em mecanismo que forta-
leçam o Serviço Social, considerando a con-
tribuição histórica da categoria por espaços 
e lugares sociais mais humanos e demo-
cráticos, justos e solidários, na direção de 
uma nova sociedade. 
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Veja o resultado da construção coletiva e criativa de propostas  
ousadas em defesa e pela valorização da profissão: 

• Ampliação das visitas de orienta-
ção e fiscalização para a defesa do exer-
cício profissional da/o assistente social, 
de condições éticas e técnicas de traba-
lho nos diversos espaços sócio-ocupa-
cionais, visando, também, qualidade dos 
serviços sociais prestados à população, 
realização de concursos públicos e aber-
tura de espaços de atuação;

• Estudo do perfil dos espaços 
ocupacionais e da categoria para re-
definição de uma política de anuida-
de e de Plano de Ações em defesa da 
profissão considerando a diversidade 
de requisições e espaços sócio-ocu-
pacionais;

• Construção e disseminação 
de parâmetros éticos e técnicos que 
orientem o exercício profissional e 
sirvam de instrumento para a quali-
ficação dos serviços prestados, afir-
mação das prerrogativas éticas e téc-
nicas, e regulações interinstitucionais 
que inibam requisições indevidas; 

• Aprimoramento das ações de 
orientação e fiscalização, com maior 
resolutividade e agilidade no retor-
no de consultas da categoria sobre o 
exercício profissional, com sistemati-
zação e ampla difusão de orientações 
pactuadas e respaldadas; 

• Atuação estratégica em espaços 
violadores dos direitos humanos e da 
legislação profissional, com defesa do 
exercício profissional e da qualidade dos 
serviços prestados; 

• Criação de Grupos de Traba-
lho Especiais para aprofundamento 
de estudos sobre temas priorizados e 
transversais, que afetam e dificultam 
o exercício profissional, com definição 
de Plano Estratégico de Ações (temas 
como atribuição privativa e cargos ge-
néricos, relações e condições de tra-
balho, atuação nas políticas sociais; 
requisições sociais e temas e áreas 
emergentes); 
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• Implantação de novas estraté-
gias de comunicação sobre a imagem e 
a relevância social da profissão, consi-
derando a diversidade dos espaços só-
cio ocupacionais, com abordagens de 
temas que fortaleçam a cultura do res-
peito aos direitos humanos, com difu-
são de valores ético-políticos, a partir 
da contribuição da própria categoria;

• Construção de referências sobre 
parâmetros salariais regionalizados e 
conteúdos programáticos para concur-
sos públicos, considerando mapeamen-
to de condições de trabalho e exigências 
institucionais e legais para o exercício 
profissional nas diversas áreas, com 
atuação conjunta com órgão de defesa 
e demais entidades da categoria; 

• Intensificação de ações em de-
fesa da redução da jornada de traba-
lho para 30 horas (Lei 12.317/10), sem 
redução salarial, e regulamentação do 
piso salarial para o conjunto da cate-
goria;

• Criação de um Banco de Tra-
balho com articulação e disponibiliza-
ção de vagas ofertadas, e divulgação 
espaços e atividades profissionais 
emergentes;

• Implantação de novas ferra-
mentas e estratégias de promoção da 
imagem da profissão na sociedade, 
considerando competências e atribui-
ções, contribuições da categoria na 
proteção aos direitos humanos, pre-
venção de violações, atividades de re-
levância social.
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O eixo Formação Profissional de 
Qualidade está balizado pelo 
compromisso ético com o apri-

moramento intelectual continuado e pela 
compreensão da necessária atuação pro-
positiva do CRESS na relação com Unidades 
de Ensino, e entidades com atuação no es-
tado e região, particularmente a Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa e Executiva 
Nacional de Estudantes de Serviço Social.

A qualidade dos serviços profissionais 
prestados à população usuária depende da 
qualidade na formação profissional. Daí a 
importância de retomar ações estratégicas 
na relação com as Unidades de Ensino, pre-
senciais e à distância. Depende, também, 
das condições objetivas, éticas e técnicas, 
por isso a importância de uma atuação re-
lacionada com as realidades institucionais, 
como a implementação de políticas públi-
cas e privadas, a natureza dos serviços so-
ciais. Neste sentido, é preciso aproximar a 
formação do exercício profissional, incidir, 
de modo propositivo, nos projetos políti-
co-pedagógicos, sinalizando as demandas 
e especificidades dos espaços sócio-ocu-

pacionais, conteúdos de especializações, 
desenvolvimento de atribuições privativas, 
como a Supervisão de Estágio, e orientação 
social em matéria de Serviço Social.

A categoria tem reivindicado um 
CRESS mais atuante, que enfrente debates 
e temas, produza orientações e desenvol-
va capacitações na perspectiva da educa-
ção permanente, portanto em sintonia com 
o cotidiano, com produção de soluções e 
parâmetros éticos e técnicos em resposta 
aos dilemas do exercício profissional. A for-
mação de qualidade tem sido amplamente 
debatida pelo conjunto CFESS/CRESS, uma 
vez que configura o perfil profissional, a 

2.  Formação Profissional 
de Qualidade

A qualidade dos serviços 
profissionais prestados à 
população usuária depende 
da qualidade na formação 
profissional. Daí a importância 
de retomar ações estratégicas 
na relação com as Unidades de 
Ensino, presenciais e à distância.
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identidade da profissão e determina a qua-
lidade da intervenção e o desenvolvimento 
das competências ético-políticas, técnico-
-operativas e teórico-metodológicas. Mas, 
é preciso inovar na aliança estratégica en-
tre entidades do Serviço Social e Unidades 
de Ensino. 

A categoria aceitou o desafio e partici-

• Implantação de uma Política 
de Educação Permanente em conjun-
to com as Unidades de Ensino e ou-
tras organizações, com adoção de me-
canismos de valorização do exercício 
profissional, com difusão das práticas 
nas mídias em temas relevantes e 
pedagógicos, e com temas priorizados 
pela categoria como acolhimento ins-
titucional; educação popular; trabalho 
com coletivos e famílias;

• Criação e implantação do Curso 
“Assistentes Sociais em Movimento” 
visando o aprimoramento intelectual 
em temas específicos como Perícia, 
Laudos e Estudos e Pareceres; Orien-
tação Social; Gestão de Políticas, Pro-
grama e Projetos Sociais; 

• Realização do Congresso Pa-
ranaense de Assistentes Sociais com 
edição descentralizada nas regiões 
do estado, valores acessíveis, envol-
vimento das demais entidades da 
categoria e Unidades de Ensino, com 
valorização da produção científica no 
Paraná e socialização de experiências;

• Desenvolvimento de ações estratégicas na orientação e fiscalização da for-
mação nas Unidades de Ensino nas modalidades presencial e à distância, conside-
rando as prerrogativas do CRESS; 

• Criação e realização, de modo 
alternado ao Congresso, do Simpósio 
de Serviço Social para aprofundamen-
to de temas de interesse da catego-
ria, como Seguridade Social Universal, 
Direitos Humanos, entre outros, com 
produção de encaminhamentos;

pou do processo de construção das propos-
tas que visam uma formação e um exercício 
profissional de qualidade. O resultado não 
poderia ser diferente, as propostas estão 
incríveis, ousadas e inovam com possibi-
lidades concretas de construção e novas 
práxis no cotidiano, contraditório, adver-
so, mas pleno de possibilidades de futuro. 

Confira abaixo: 
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• Fortalecimento da atuação 
conjunta e programática com a As-
sociação Brasileira de Ensino e Pes-
quisa em Serviço Social (Região Sul) e 
Executiva Nacional de Estudantes de 
Serviço Social, visando a formação de 
qualidade e fortalecimento do projeto 
ético-político;

• Desenvolvimento de ações que 
qualifiquem os projetos pedagógicos 
das Unidades de Ensino, considerando 
as requisições e demandas do exercí-
cio profissional;

• Adoção de estratégias que in-
centivem a produção científica do 
Serviço Social em conjunto com a 
ABPESS (Região Sul), com ênfase no 
exercício profissional;

• Realização de uma ampla ava-
liação sobre as Residências Multipro-
fissionais e Estágios de Especializa-
ção e produção de encaminhamentos 
e propostas;  

• Ampliação das ações relacio-
nadas ao Estágio Supervisionado, com 
avaliação das regras e regulações e 
proposição de aprimoramentos.
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Com um discurso que vai da cri-
se econômica ao desequilíbrio 
orçamentário, o governo justifi-

ca as medidas duras e restritivas de direi-
tos, optando por uma política de recessão 
com redução de despesas e corrosão do 
sistema de proteção social. Em tempos de 
golpe à democracia, operado na aliança en-
tre judiciário, legislativo e grande mídia, as 
medidas neoliberais avançam e fragilizam 
as políticas públicas, os dispositivos demo-
cráticos, os direitos e as conquistas sociais. 
Medidas como o congelamento dos recursos 
para a Seguridade Social pelos próximos 20 
anos, sinalizam a prevalência do mercado 
e o retrocesso na implantação de políticas 
universais que materializem direitos sociais 
e enfrentam a desigualdade social.

O que estamos presenciando nos mu-
nicípios paranaenses e no Brasil é uma ten-
dência de descontinuidade nas políticas pú-
blicas, de desmonte dos sistemas estatais 
de proteção social, fragilização dos espaços 
de controle social democrático. Neste sen-
tido, a contra reforma do Estado requer a 
intensificação das formas de resistência, de 
organização política e luta democrática. 

O Serviço Social contribuiu, historica-
mente, na construção da agenda democrá-
tica de direitos, da institucionalidade das 
políticas públicas. De modo articulado com 
as forças sociais, a profissão disputou his-
toricamente, na esfera pública do Estado, 
projetos de sociedade, orientando-se por 
princípios como autonomia e democracia 
como socialização do poder, da participação, 
da renda e riqueza socialmente construída.

Assumimos coletivamente uma con-
cepção de Seguridade universal e ampla, 
explicitada na Carta de Maceió aprovada no 
XXIV Encontro Nacional CFESS/CRESS de 
2000, com reconhecimento dos limites con-
dicionados pela subordinação a uma agen-

3.  Seguridade Social Universal, 
Ampliada e Democrática.

O que estamos presencian-
do nos municípios paranaenses 
e no Brasil é uma tendência de 
descontinuidade nas políticas 
públicas, de desmonte dos siste-
mas estatais de proteção social, 
fragilização dos espaços de con-
trole social democrático. 
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da 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 tra-
balhadores/as, para ampliação de direitos e 
gestão democrática das políticas públicas. 
Como profissão engendrada nas lutas so-
ciais, incorporamos, assim, a compreensão 
dos direitos e das políticas sociais como 
travessia para uma sociedade emancipada, 
como conquistas parciais do trabalho. Tal 
compreensão reforça a democracia como 

processo e nossa luta cotidiana coletiviza-
da como indispensável historicamente.

Historicamente, todos os avanços dos 
direitos da classe trabalhadora foram con-
quistados com muita luta e fortalecimento 
dos espaços de mobilização e organização 
popular. Por isso RESISTIR expressa a cons-
trução cotidiana desta concepção de Segu-
ridade Social, na medida em que a categoria 
profissional desvele as contradições da de-
sigualdade social no Brasil e participe dos 
processos coletivos em defesa dos direitos.

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

• 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 do Sistema 
Único de Assistência Social, em con-
junto com fóruns, entidades e órgãos 
de defesa de direitos, contra a preca-
rização e desmonte dos serviços, fe-
chamento de equipamentos, desre-
gulamentação e descumprimento dos 
marcos legais e normativos;

• Intensificação de ações que for-
taleçam a agenda de luta conjunta em 
agendas como reinstalação do Conse-
lho Nacional e Fóruns em Defesa da Se-
guridade Social pública; enfrentamento 
da desvinculação das Receitas da União 
– DRU sobre o Orçamento e benefícios 
para o capital em detrimento dos/as 
trabalhadores/as; ações em defesa da 
implantação de políticas sob o princípio 
da universalidade e de modo democrá-
tico; entre outros;

Nenhum Direito a Menos! Este é o posicionamento da Chapa 2 em defesa de 
uma Seguridade Social pública, ampliada, universal e distributiva, conforme explici-
tamos nas propostas abaixo:
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• Intensificação das ações em 
defesa do Sistema Único de Saúde 
como sistema estatal e universal, a 
partir de princípios como a integrali-
dade da proteção social, e da defesa 
da qualidade das atenções e da inter-
disciplinaridade do trabalho;

• Promoção de ações que for-
taleçam a luta em defesa da Previ-
dência Social pública, com enfrenta-
mento das investidas que favorecem 
o interesse do mercado e a redução 
dos direitos; 

• Ampliação das ações em de-
fesa do direito à cidade, com defesa 
de cidades mais humanas, inclusivas, 
democráticas, justas e sustentáveis, 
considerando os impactos da ausên-
cia de reforma agrária, desenvolvi-
mento urbano desordenado e fluxos 
migratórios; 

• Defesa de uma educação públi-
ca, universal e de qualidade, com in-
tensificação da luta e qualificação do 
trabalho das/os assistentes sociais na 
assistência estudantil, visando a per-
manência dos/as estudantes e o aces-
so e demais direitos, assim como a de-
fesa do Serviço Social na educação; 

• Fortalecimento das lutas con-
tra a PEC 287/2016 que altera a CF/88 
e reforma a Previdência Social, bem 
como a adoção de estratégias que 
desmistificam o déficit orçamentário;

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

• Apoio na criação do Fórum das/os usuárias/os do Sistema Único de Assistên-
cia Social e fortalecimento das ações do Fórum dos/as Trabalhadores do Suas;
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O cenário nacional e internacio-
nal impõe uma dura realidade, 
demarcada não só pelas cri-

ses econômica e política, mas uma crise 
essencialmente moral e ética. O avanço do 
conservadorismo se manifesta nos espa-
ços sócio-ocupacionais da categoria, onde 
a maioria das/os assistentes sociais se in-
serem, ganhando adeptos/as, importância 
e força com uma roupagem de modernida-
de, até então, ainda não vivenciadas pelas 
novas gerações que compõem a grande 
maioria das/os profissionais do Serviço 
Social. Visualiza-se uma categoria tensio-
nada e coagida perante a fragilização dos 
direitos humanos tão duramente conquis-
tados e ainda em processo de implemen-
tação. Tal realidade exige o debate apro-
fundado na profissão e em sociedade, da 
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 promoção 
dos direitos.

No exercício profissional são identifi-
cadas situações complexas e diversas que 
caracterizam violações de direitos, funda-
mentadas no preconceito, no senso comum 
balizado por padrões morais conservado-
res, opressores e reprodutores de relações 
desiguais; por assimetrias no exercício do 
poder, com reprodução social e cultural de 
relações de subserviência, de violências. 

4.  Ética, Direitos Humanos e Lutas 
Emancipatórias

No exercício profissional são 
identificadas situações comple-
xas e diversas que caracterizam 
violações de direitos, fundamen-
tadas no preconceito, no senso 
comum balizado por padrões 
morais conservadores, opresso-
res e reprodutores de relações 
desiguais; por assimetrias no 
exercício do poder, com reprodu-
ção social e cultural de relações 
de subserviência, de violências.
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A compreensão dos direitos humanos 
numa concepção crítica requer o reconheci-
mento da construção social, política, histó-
rica e cultural das conquistas, engendradas 
nas lutas democráticas e emancipatórias. 
Exige uma leitura que desfragmente as de-
mandas em direitos humanos e relacione 
com o processo estrutural da desigualda-
de em suas expressões de classe, ciclo de 
vida, origem, raça e etnia, orientação se-
xual e identidade de gênero, condição física. 
Portanto requer o reconhecimento de fa-

tores que expõem indivíduos e populações 
em condição mais desigual, assim como 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 organi-
zações de defesa, e com adoção de novos 
mecanismos que relacionem o trabalho so-
cial com a cultura e práticas que respeitem, 
defendam e protejam direitos humanos. 

• Fortalecimento das lutas em defesa das infâncias e juventudes para garantia 
de direitos e políticas públicas, prevenção de violações e proteção social, especial-
mente no enfrentamento às violências, trabalho infantil, extermínio da juventude 
negra, abuso sexual e aos projetos de redução da maioridade penal;

• Ampliação de ações em defesa da concepção crítica e ampliada da transver-
salidade dos direitos humanos, a partir dos princípios da sua integralidade e indivi-
sibilidade, 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;

• Ampliação das ações em defesa da livre orientação sexual e identidade de 
gênero da população LGBT; 

• 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, precon-
ceito e discriminação;

Para fortalecer a categoria e avançar nas lutas emancipatórias em direitos humanos, 
de modo alinhado às defesas históricas do conjunto CFESS/CRESS, a chapa 2 propõe:
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• Manutenção do posicionamento contrário e sua difusão contra a discri-
minação de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, 
idade e condição física, e promoção de debates com a categoria sobre a agenda 
feminista, com intensificação de ações de combate a violência;

• Defesa do Plano Nacional para 
a Cidadania e Direitos Humanos LGBT 
e do Plano Nacional de Saúde da Po-
pulação LGBT, das lutas pelo direito à 
identidade trans, do uso do nome so-
cial, da despatologização da transe-
xualidade, e garantia de direitos civis, 
sucessórios e de família;

• Atuação em defesa dos direi-
tos humanos da população egressa 
do sistema penal, visando a restrutu-
ração do Patronato e implantação de 
políticas públicas estaduais e locais, 
para o retorno à vida familiar e co-
munitária, assim como implementar 
ações de orientação e fortalecimento 
do Serviço Social no sistema prisional; 

• Defesa da manutenção e da am-
pliação às políticas afirmativas como 
medidas que garantem direitos e corri-
gem inequidades no campo dos direitos 
humanos de populações negras, indíge-
nas e em situação de pobreza;

• Defesa de políticas públicas 
integradas e universais para popula-
ção em situação de rua, com fortale-
cimento da sua organização política e 
protagonismo, tendo como referência 
a Política Nacional para População em 
Situação de Rua;

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

• Defesa de políticas públicas 
para pessoas com deficiência e pes-
soas idosas sob o princípio da integra-
lidade dos direitos humanos e contra 
as medidas de redução das conquis-
tas sociais; 

• Ampliação de ações que ga-
rantam a visibilidade da luta pela re-
forma agrária e urbana, e combate às 
ações que caracterizam o Estado ra-
cista e as violências que criminalizam 
populações movimentos sociais.
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• Fortalecimento do debate sobre 
o direito humano à comunicação, com 
desenvolvimento de ações conjuntas 
pela sua democratização; 

• Implantação de ações sistemá-
ticas de educação em direitos huma-
nos sobre temas relacionados à atua-
ção profissional, como campanhas e 
produção de materiais específicos;

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

• Articular a implantação do pro-
jeto piloto “Observatório de Direitos”, 
com atuação estratégica para identifi-
cação de violações de direitos e relações 
de trabalho, em conjunto com Univer-
sidades, movimentos sociais e organi-
zações nacionais e internacionais, com 
o objetivo de produzir relatórios anuais 
sobre essas violações no estado do Pa-
raná e atuar, de modo estratégico e me-
diante cooperações institucionais, na 
defesa de direitos humanos; 

• Cooperação com órgãos de defe-
sa de direitos e controle social em defesa 
dos direitos e do exercício profissional.

• Fortalecimento de ações contra 
medidas e políticas segregadoras, 
proibicionistas e higienistas, 
como internações involuntárias e 
compulsórias, especialmente na 
execução de políticas sobre drogas, 
assistência social e saúde, para 
pessoas em situação de rua; 

• Ampliação do debate e defesa 
do direito humano à alimentação ade-
quada e implantação de políticas públi-
cas que respeitem a soberania e cultura 
das populações, assim como favoreçam 
a autonomia econômica solidária;
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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 presen-
tes no projeto ético-político. Isso significa 
que nossas ações 
devem ter como 
sentido a liberda-
de, a democracia, a 
equidade, a justiça 
social, o pluralismo 
e a socialização da 
riqueza e do poder, 
afirmando a luta 
por um projeto so-
cietário comprome-
tido com uma nova 
sociabilidade, que 
supere todas as formas de opressão e ex-
ploração.

Estes princípios ético-políticos cons-
truídos pela categoria profissional e que se 
expressam no cotidiano da vida do/a as-
sistente social e nas ações da práxis, serão 
assumidos com diálogo permanente, com 

5.  Democracia e Gestão  
participativa do CRESS

participação política democrática e gestão 
colegiada pela chapa 2 TEMPO DE RESISTIR, 
NENHUM DIREITO A MENOS.

O processo histórico de democratiza-
ção do conjunto CFESS/CRESS constitui a 

base do projeto éti-
co-político. A dire-
ção social orientada 
por um projeto so-
cietário emancipa-
tório é expressa nas 
legislações sociais, 
no exercício profis-
sional comprometi-
do com os princípios 
éticos, na organiza-
ção política da cate-

goria. As gestões, neste sentido, devem pre-
servar e fortalecer este patrimônio histórico 
e simbólico construído coletivamente. Mas é 
preciso ter capacidade consolidar as estraté-
gias adotadas e construir novas ferramentas 
deliberativas. Escuta, diálogo e construção 
participativa são indispensáveis para uma 
gestão democrática e deliberativa. Mais do 

É preciso priorizar as demandas 
legítimas da categoria, como a 
revisão da política de anuidade 
e de redução da inadimplência; 
aprimorar estrutura e 
territorialização da orientação e 
fiscalização.
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que previsão de espaços de participação é 
preciso implantar novas ferramentas como 
as Plenárias Descentralizadas, Transmissão 
ao vivo das Assembleias e Câmaras Temáti-
cas, e as Consultas Públicas.

É preciso priorizar as demandas legíti-
mas da categoria, como a revisão da política 

de anuidade e de redução da inadimplência; 
aprimorar estrutura e territorialização da 
orientação e fiscalização. Ou seja, atualizar o 
CRESS para os desafios do tempo presente, 
implantar uma gestão efetivamente demo-
crática, inovadora e que corresponda às de-
mandas e requisições legítimas da categoria.

Abaixo os principais compromissos, coletivamente construídos, por um CRESS mais 
fortalecido, inovador e democrático:

• Ampliação de alianças e ações 
conjuntas com conselhos profissio-
nais, sindicatos, movimentos, frentes 
e fóruns populares em defesa dos di-
reitos e da democratização do Estado 
e da sociedade;

• Fortalecimento da atuação do 
CRESS e da categoria nos espaços de 
controle social, visando sua democrati-
zação e ampliação de políticas públicas;

• Produzir orientações e notas 
de natureza ético-política para sub-
sidiar a participação da categoria em 
espaços como conselhos, conferên-
cias e fóruns;

• Implantação de cursos e estra-
tégias de formação política e educa-
ção popular, em articulação com orga-
nizações e movimentos sociais.

• Manter e ampliar gestão cole-
giada e participativa com implanta-
ção de novos mecanismos que for-
taleçam a participação da categoria, 
a descentralização das decisões e a 
criação de espaços dialógicos;

• Ampliação e fortalecimento 
dos NUCRESS com participação ativa 
na gestão deliberativa;
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• Descentralização do planeja-
mento administrativo e financeiro 
para fortalecer a cogestão e auto-
nomia da Seccional de Londrina, vi-
sando a intensificação das ações de 
orientação e fiscalização, institucio-
nais e de defesa dos direitos; 

• Realização de concurso públi-
co para ampliação da fiscalização da 
Seccional de Londrina;

• Continuidade no planejamento 
e no processo de implantação da Sec-
cional nas regiões Oeste e Sudoeste 
do estado do Paraná;

• Revisão da política de acesso da 
categoria às ações desenvolvidas pelo 
CRESS por situação de inadimplência;

• Adotar uma nova política de 
anuidade e de redução da inadim-
plência, com revisão de patamares, 
percentuais de desconto e valores 
equitativas, considerando a realida-
de da categoria, com democratização 
e transparência na gestão financeira 
dos recursos do CRESS; 

• Realização de prestação de 
contas sistemática e transparente;

• Transmissão Interativa das 
Assembleias e Câmaras Temáticas 
com publicização da agenda política, 
encaminhamentos e resultados, de 
modo a efetivar uma gestão delibera-
tiva e efetivamente transparente; 

• Implantação da Consulta Pú-
blica como mecanismos permanentes 
de participação da categoria; 

• Desenvolvimento de Plenária Deliberativas Regionais para aprovação de maté-
rias de interesse da categoria e propostas a serem defendidas nos Encontros do conjun-
to CFESS/CRESS.
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Assistente Social do Paraná, a CHAPA 2 – “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos!” 
é mais que uma alternativa ao CRESS/PR. Estamos nos propondo a construir um Serviço 
Social fortalecido, inovador e participativo. A viabilização da carta programa só será com-
pleta com sua participação nos espaços administrativos e políticos de nossa categoria 
profissional. Este processo se inicia com sua participação ativa pela contribuição na cons-
trução das propostas e com seu voto, nos dias 16 e 17 de março de 2017.

Nenhum Direito
 a Menos!

Pela democracia,
 voto 

ch
ap

a

Pelos direitos e 
políticas públicas,
 voto 

ch
ap

a

Pelo Serviço Social,
 voto 

ch
ap

a

Quero um CRESS forte, 
inovador e participativo,
voto

ch
ap

a
Pela diversidade 
e pluralismo,
 voto 

ch
ap

a
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Presidente:  Joziane Ferreira de Cirilo - Previdência Social – INSS (Curitiba) 

Assistente Social formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR (2003). 
Especialista o em Administração em Saúde/PUCPR (2004). Trabalhou na Fundação de Ação 
Social no período de 2004-2009. Participou da Gestão 2011-2014 do CRESS/PR. Membro 
das Comissões de Orientação e Fiscalização, Ética e Direitos Humanos e Multiplicadora do 
Curso Ética em Movimento. Trabalha no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS desde 
2009, na função de Responsável Técnica do Serviço Social desde 2015 e é coordenadora 
do Grupo de Trabalho de Planejamento do Serviço Social da Superintendência Sul do INSS.

2ª Secretária: Tamires Caroline de Oliveira - Sócio-Jurídico - DPPR (Curitiba)
Formada pela PUCPR (2013). Especialista em Gestão de Políticas, Programas e Projetos 

Sociais – PUCPR (2015). Trabalhou no Centro de Referência de Assistência Social no 

município de Guaraqueçaba (2014) e na União dos Escoteiros do Brasil (2015). Membro 

da Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos do CRESSPR desde 2015. É Promotora 

Legal Popular formada pela UFPR (2015). Atualmente, trabalha na Defensoria Pública do 

Estado do Paraná.

1ª Secretária: Marcia Terezinha de Oliveira - Educação - PUCPR/CEDEPS 
- Curitiba)
Formada em 1986 Espírita. Mestre em Serviço Social pela PUCSP. Professora e 

coordenadora do Curso de Serviço Social da PUCPR, atua também nas Coordenações 

dos Cursos de Especialização de Acolhimento Institucional e Familiar à Distância e da 

Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do SUAS Presencial. Diretora 

Técnica do Centro de Estudos e Projetos em Educação, Cidadania e Desenvolvimento 

Social – CEDEPS desde 2007. Participou das Gestões do CRESSPR 1986-1988 e 1988 - 

1990, na função de conselho fiscal, 1996-1998 como conselheira suplente, 2000-2002 

na Presidência. Também foi membro da Comissão Temática de Assistência Social (1990-

1996) e da Comissão de Instrução (2002-até a presente data).

Vice-Presidente: Elza Maria Campos - Educação e Direitos Humanos - 
Unibrasil (Curitiba) 
Formada pela UEPG (1978). Especialista em Políticas Públicas pela EspÍrita (1988). Mestre 
em Educação e Trabalho pela UFPR (2000). Professora do curso de Serviço Social da 
Unibrasil, coordenadora do curso de especialização Direitos Humanos em Perspectiva 
Multidisciplinar da Unibrasil e Coordenadora do Grupo de pesquisa trabalho, gênero e 
violência doméstica e familiar do Unibrasil. Participou das Gestões do CRESSPR 2008-

2011 e 2011-2014, como vice-presidenta e suplente, respectivamente.  
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1ª Tesoureira: Neiva Luz dos Santos Silva Munhoz  - Assistência Social - 
SMAS (Araucária) 
Formada pela Espírita (2006). MBA em Gestão de Pessoas pela Bagozzi (2008) Cursando 

especialização em “Política Nacional de Assistência Social” pela UNINTER 2016/2017. 

Membro da Câmara Temática de Assistência Social do CRESSPR desde 2009, atuando 

também na criação do FETSUAS em 2011.  Foi conselheira suplente do CRESSPR na 

gestão 2011-2014. Atualmente, trabalha na Prefeitura de Araucária (desde 2010).

2ª Tesoureira: Jucimeri Isolda Silveira - Educação, Direitos Humanos   
e Assistência Social - PUCPR (Curitiba)
Formada na Espírita (1997), com mestrado em Sociologia pela UFPR (2004) e doutorado 

em Serviço Social pela PUCSP (2013). Trabalhou na Unimed (1998-2002). Desenvolveu 

consultoria junto ao MDS, na implantação da Gestão do Trabalho no SUAS (2011-2012). 

Participou das Gestões do CRESSPR 1999- 2002, 2002-2005 e 2008-2011, nas funções 

de suplente, tesoureira e presidenta, e do CFESS 2005-2008 como 2ª secretária e 

coordenadora da coordenação da Comissão de Orientação e Fiscalização, tendo atuado 

na aprovação da Resolução sobre Condições Éticas e Técnicas e na mobilização pela 

redução da Jornada de Trabalho para 30 horas. Desenvolveu atividades de gestão técnica 

da Política de Assistência Social no estado (2004-2010) e em Curitiba (2013-2016).  É 

professora no Serviço Social e no Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas 

da PUCPR, coordena a Área Estratégica e o Núcleo de Direitos Humanos. Atua como 

Assessora Técnica da Direção do FONSEAS.

Conselho Fiscal - Fernando Aparecido Camara - Assistência Social - SMAS 
(Rio Branco do Sul) 
Formado pela UEL (2008). Especialista em Questão Social na Perspectiva Interdisciplinar 

pela UFPR (2014) e Gestão Pública pela UEPG (2016). Foi bolsista recém-formado no 

Programa Universidade Sem Fronteiras da SETI - Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (2009). Trabalhou no Programa Atitude da SECJ – Secretaria 

de Estado da Criança (2009-2010) e foi coordenador do CRAS de Doutor Ulysses (2010-

2011). Atualmente, trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social em Rio Branco 

do Sul (desde 2011).

Conselho Fiscal - Cleison Ribeiro Ayres - Habitação - COHAB CT (Curitiba) 
Formado pela Universidade do Estado do Paraná (campus Apucarana) (2008). Especialista 

em Gestão Pública com ênfase em Políticas Públicas pelo Instituto Federal do Paraná 

(2013). Mestrando em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (2015). Atualmente trabalha na Companhia de Habitação Popular de Curitiba 

(desde 2009). É professor convidado da Especialização Planejamento e Gestão de Políticas 

Habitacionais da PUCPR.
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Conselho Fiscal: Rafael Terézio Muzi - Saúde - HC (Curitiba)
Formado pela UNIBRASIL (2010). Especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde 

da Família, pela UNINTER (2013). Mestrando em Saúde da Criança e do Adolescente pela 

UFPR. Preceptor de Serviço Social do Programa de Residência Multidisciplinar - área de 

atenção hematologia e oncologia do Complexo Hospital de Clínicas/UFPR. Atua no Serviço 

De Transplante de Medula Óssea do Complexo Hospital de Clínicas/UFPR desde 2012.

Suplente: Viviane Aparecida Ferreira de Lara Matos -  
Organização Popular - CEPAT (Curitiba)
Formada pela Espírita (2005). Trabalhou no Centro Social Marello (2009-2013) e no Centro 

de Referência em Direitos Humanos em Pinhais (2014). Atuou como membro do Conselho 

Político na Comissão Pastoral da Terra do Paraná e no Centro de Formação Urbano Rural 

Irmã Araújo – CEFURIA (2005-2009). Ocupou o cargo de conselheira tutelar (2004-2009) e 

presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Curitiba (2009-2010). Atualmente, 

trabalha no CEPAT com formação político-cidadã, militante dos direitos humanos. 

Suplente: Elias de Sousa Oliveira - Assistência Estudantil -  
UNILA (Foz do Iguaçu)
Formado pela Unioeste/Toledo (2002). Especialista modalidade Residência em Saúde da 

Família pela Unioeste/Cascavel (2004). Mestre em Serviço Social pela UFSC (2011). Atuou 

como docente em várias disciplinas do Capacita/SUAS nas Regiões Oeste/Sudoeste do 

Paraná com ênfase na gestão do trabalho no SUAS e Controle Social. Foi docente no 

Serviço Social da UNIAMERICA/Foz do Iguaçu. Foi gestão do CRESS/PR 2008-2011 e 

2011/2014, ocupando o cargo de suplente e vice-presidente, respectivamente. Atua na 

UNILA/Foz do Iguaçu e participa das discussões em defesa da Assistência Estudantil.

Suplente: Alexandre Fernandes Macedo - Assistência Social - FAS (Curitiba)
Formado pela PUCPR (2012). Especialista em Gestão de Políticas, Programas e Projetos 

Sociais – PUCPR (2016). Graduando em Tecnologia em Gestão Pública pela UFPR. Atuou no 

Programa Saúde em Casa do Hospital do Idoso Zilda Arns (2012-2013). Desde de agosto 

de 2012 trabalha na Fundação de Ação Social de Curitiba, onde atuou como Secretário 

Executivo dos Conselhos (2013-2015) e também foi assessor da Superintendência de 

Planejamento (2016).

Suplente: Inês Barbosa - Assistência Social e Terceiro Setor - ASP (Curitiba)
Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2013). Membro da Câmara 

Temática de Assistência Social do CRESSPR desde 2014. Foi conselheira no Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS de Curitiba (2014-2015) representando o 

CRESSPR. Atualmente trabalha na Ação Social do Paraná – ASP e atua como conselheira 

representando a ASP no CMAS (mandato 2016-2018).
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Suplente: Viviane Aparecida Pereira Peres - Previdência Social  
- INSS (Londrina) 
Formada pela UEL (2006). Atuou na Política de Assistência Social de Ibiporã e Rolândia. 

Atua no INSS desde 2009, esteve na função de responsável técnica do Serviço Social 

(2010- 2016) no INSS em Maringá. Atualmente ocupa a mesma função no INSS em 

Londrina e é membro do Grupo de Trabalho de Planejamento do Serviço Social do INSS da 

Superintendência Regional Sul.

Suplente: Hemerson Weslley Maziero - Educação e Socio-jurídico - UEM/
UNIFAMMA (Maringá) 
Formado pela FAMMA - Faculdades Metropolitanas de Maringá (2013). Especialista em 

Gestão em Saúde pela Universidade Estadual de Maringá – UEM (2016). Coordenador 

NUCRESS/Maringá (2014/2017). Conselheiro titular do COMAD - Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas (2016/2017). Assistente social do Programa Patronato de Maringá/

UEM e Professor de Serviço Social na FAMMA - Faculdade Metropolitana de Maringá.

Suplente: Marly Correia Faria Bavia - Assistência Social e Consultoria 
(Paranavaí)
Formada pela Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí – FAFIPA 

(2005). Especialista em Gestão de Políticas Sociais com Centralidade na Família pela 

FAFIPA (2007). Atuou na área de Gestão municipal na Assistência de Paranavaí (2009 a 

2016). Atuou na APAE (2005-2008). Conselheira por dois mandatos no Conselho Municipal 

de Assistência Social de Paranavaí. Foi representante da Região AMUNPAR no COGEMAS 

PR de 2013 à 2016, onde ocupou cargo de 1ª Secretária.

Suplente: Tatiana de Fatima Santos - Assistência Social - SMASRT  (Pontal 
do Paraná)
Formada pela UFPR (2011). Especialista em Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar 

pela UFPR (2013) e especialista em Educação em Direitos Humanos pela UFPR (2015). 

Servidora pública da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná desde 2014. Conselheira 

suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (desde 2015). 

Suplente: Ana Cristina Moreira - Previdência Social - INSS (Telêmaco Borba)
Formada pela UEPG (2000). Especialista em Práticas interdisciplinares junto a Família – UEPG 

(2007). Tecnóloga em Gestão Pública – IFPR (2011). Trabalhou na Prefeitura de Nova Santa 

Bárbara (2001 – 2004) e na Prefeitura de Telêmaco Borba nas áreas de Saúde e Educação 

(2004 – 2013). Conselheira no CMAS e CMDCA de Telêmaco Borda (2005-2012). Atua desde 

o ano de 2013 no INSS, em Telêmaco Borba. Tem histórico de militância no MST e na área 

de Rede de Proteção. Coordenadora do NUCRESS/Telêmaco e região desde junho de 2016.
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