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IR À LUTA

CHAPA 1 PARA O CFESS - ELEIÇÕES 2020-2023

 chegada a hora das eleições do Conjunto CFESS-
CRESS. Nos próximos dias 10, 11 e 12 de março de 
�����VHU£�R�PRPHQWR�GH�UHDȴUPDU��QD�HVFROKD�GDV�
direções das entidades, o Projeto Ético-político pro-

ȴVVLRQDO�H�RV�SULQF¯SLRV�GR�6HUYL©R�6RFLDO�EUDVLOHLUR��HP�XPD�
conjuntura que exigirá ainda mais unidade, coerência, aten-
©¥R�� UHVLVW¬QFLD� H� FRUDJHP�� &RPR� QRV� HQVLQRX� EHOO� KRRNV��
precisamos “transformar o presente e sonhar o futuro”. Por 
isso, melhor ir à luta!

(VWH�GRFXPHQWR�DSUHVHQWD�D�FDUWD�SURJUDPD�GH�XP�FROHWLYR�
TXH�SUHWHQGH�GDU�FRQWLQXLGDGH�D�WRGDV�DV�EDWDOKDV�GH�OXWDV�
WUDYDGDV�SDUD�D�GHIHVD�GD�SURȴVV¥R��7UDWD�VH�GH�XP�FRQYLWH�
SDUD�FRQKHFHU�DV�SURSRVWDV�H�WULOKDU�FROHWLYDPHQWH�D�WDUHID�
política deste tempo!

A Chapa 1, Melhor Ir à Luta: com Raça e Classe em De-
fesa do Serviço Social, �«�FRPSRVWD�SRU�SURȴVVLRQDLV�TXH�
WDPE«P�YLYHQFLDP�DV�DPHD©DV�H�SHUGDV�GH�GLUHLWRV�GD�FDWH-
JRULD�GH�DVVLVWHQWHV�VRFLDLV�H�GH�WRGD�D�SRSXOD©¥R�EUDVLOHLUD��
Por isso, construímos uma articulação de pessoas que se 
GLVSXVHUDP�D�EXVFDU�UHVSRVWDV�SDUD�DV�H[LJ¬QFLDV�H�GHVDȴRV�
que a atual conjuntura impõe. 

Somos assistentes sociais, atuamos 
em distintos campos sócio-ocu-
pacionais e lutamos, junto 
com a categoria, para 

FRQVWUXLU�XP�&RQVHOKR�FDGD�YH]�PDLV�IRUWH�H�DWXDQWH��3RU�HVVH�
PRWLYR�� QRV� FRORFDPRV� GLVSRQ¯YHLV� SDUD� DVVXPLU� HVVD� WDUHID�
SDUD�GHIHQGHU�QRVVD�SURȴVV¥R��1D�FHUWH]D�GH�TXH�QHVVH�PR-
mento de acirramento das contradições sociais e de aprofun-
damento da desigualdade social é melhor ir à luta! 

Melhor ir à luta, SRLV�R�DWXDO�JRYHUQR�EUDVLOHLUR�ID]�D�SRO¯WLFD�
ȊPDLV�YHOKD�GR�PXQGRȋ��DVVRFLDQGR�FRQVHUYDGRULVPR�H�QHROLEH-
UDOLVPR��$SRVWD�QD�GHVWUXL©¥R� VXEMHWLYD�GD� ULTXH]D� DFXPXODGD�
SHOR�FRQKHFLPHQWR�H�SHOD�FXOWXUD��'HVTXDOLȴFD�D�FL¬QFLD��H[DOWDQ-
do o senso comum; censura expressões culturais e artísticas; in-
WHUIHUH�QD�YLDELOL]D©¥R�GD�SHVTXLVD�QDFLRQDO�LQWHUQDFLRQDO��SULYLOH-
JLD�D�FULD©¥R�GH�HVFRODV�PLOLWDUHV�SDUD�D�MXYHQWXGH�FLYLO��LQYLDELOL]D�
PDWHULDOPHQWH�DV�XQLYHUVLGDGHV�S¼EOLFDV��)RUWDOHFH��DLQGD�PDLV��
D�UHVSRQVDELOL]D©¥R�LQGLYLGXDO�H�PRUDO�GRV�VXMHLWRV�SRU�SRVV¯YHLV�
UHOD©·HV�SUREOHP£WLFDV�FRP�DV�GURJDV�H��GH�PRGR�FRQVHTXHQWH��
R�DYDQ©R�GR�SRSXOLVPR�SHQDO�H�D�DPSOLD©¥R�GH�PHGLGDV�SHQDLV�
FRPR�UHVSRVWD�LPHGLDWD�¢�LQVHJXUDQ©D�VRFLDO�H�¢�YLRO¬QFLD��

$VVLVWLPRV���Q¥R�LQHUWHV���¢V�TXHLPDGDV�QR�WHUULWµULR�DPD]¶QLFR�
H�DR�H[WHUP¯QLR�GH�OXWDGRUHV�DV�H�GH�GLUHLWRV�GH�SRYRV�RULJLQ£-
ULRV��TXLORPERODV�H�FDPSRQHVHV��Melhor ir à luta contra esse 
JRYHUQR��R�DJURQHJµFLR��RV�PDGHLUHLURV�H�RV�ODWLIXQGL£ULRV�

Melhor ir à luta, SRUTXH�D�SRSXOD©¥R�EUDVLOHLUD�YLYHQFLD�H[-
SUHVV·HV�GR�QHROLEHUDOLVPR�HP�VHX�PDLV�DOWR�JUDX�GH�YLRO¬Q-
cia. Constatamos isso nos aterradores índices de desemprego, 
QD�SUHFDUL]D©¥R�GD�YLGD�H�GR�WUDEDOKR��QD�YLRO¬QFLD�QR�FDPSR�

H� QD� FLGDGH�� QDV� H[SUHVV·HV� GH� UDFLVPR�� /*%7ΖIRELD� H�
IHPLQLF¯GLR��QD�FULPLQDOL]D©¥R�GDV�OXWDV�GR�

SRYR�� QR� DGRHFLPHQWR� GD� FODVVH�
WUDEDOKDGRUD�� GHQWUH� WDQWDV�

outras expressões da 
questão social, e nos 
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DWDTXHV� VRIULGRV� DRV� GLUHLWRV� WUDEDOKLVWDV� H� ¢V� JDUDQWLDV� GH�
proteção social. 

$�DSURYD©¥R�GDV�FRQWUDUUHIRUPDV�WUDEDOKLVWDV�H�GD�SUHYLG¬Q-
FLD��D�DXWRUL]D©¥R�LUUHVWULWD�GDV�WHUFHLUL]D©·HV��D�DSURYD©¥R�GD�
(PHQGD�&RQVWLWXFLRQDO���������TXH�FRQJHOD�SRU����DQRV�RV�
recursos orçamentários da União, o contingenciamento dos 
UHFXUVRV�S¼EOLFRV�SDUD� DV�SRO¯WLFDV� VRFLDLV�� D� GHVWUXL©¥R�GRV�
FRQVHOKRV�GH�GLUHLWRV�FRPR�IRUPD�GH�IUDJLOL]DU�R�FRQWUROH�VR-
FLDO��D�DJHQGD�GH�GHVPRQWH�GR�Ζ166��D�LPSRVL©¥R�GH�FULW«ULRV�
UHVWULWLYRV�GH�DFHVVR�DRV�EHQHI¯FLRV�SUHYLGHQFL£ULRV�H�DR�%H-
nefício da Assistência Social de Prestação Continuada e a pro-
SRVL©¥R�GH� LQ¼PHUDV�3(&V��TXH�YLVDP�DOWHUDU�D�&RQVWLWXL©¥R�
)HGHUDO�GR�%UDVLO��GLPLQXLQGR�DV�SRVVLELOLGDGHV�GH�GHPRFUDWL-
]D©¥R�GR�DFHVVR�DRV�EHQV�H�VHUYL©RV�SURGX]LGRV��

Melhor ir à luta, SRLV�FRPR�TXDOTXHU�RXWUD�SURȴVV¥R�FRQVL-
derada feminina, a nossa categoria sofre com processos de su-
EDOWHUQL]D©¥R��SUHFDUL]D©¥R�H�EDL[RV�VDO£ULRV��7DPE«P��FRPR�

DV�GHPDLV�WUDEDOKDGRUDV��HVSHFLDOPHQWH�DV�TXH�V¥R�P¥HV��HQ-
IUHQWDP�MRUQDGDV�LQWHQVLYDV�H�LQWHUPLWHQWHV�GH�WUDEDOKR��

$�FRQȴJXUD©¥R�GR�QRVVR�S¼EOLFR�XVX£ULR�WDPE«P�«�PDMRULWDULD-
mente feminino, logo, marcado pelas desigualdades patriarcais 
HP�VXDV�P¼OWLSODV�YLRO¬QFLDV�FRQWUD�DV�PXOKHUHV��TXH�Y¥R�GHVGH�
D�VXEDOWHUQLGDGH�DW«�PHVPR�DR�IHPLQLF¯GLR��R�TXH�VH�DFHQWXD�
quando falamos de mulheres negras, que suportam, no seu co-
tidiano, o peso do racismo estrutural nesse país desigual. Não 
V¥R�DSHQDV�DV�XVX£ULDV�GRV�GLYHUVRV�VHUYL©RV�TXH�VRIUHP�FRP�
DV�P¼OWLSODV�YLRO¬QFLDV�FRQWUD�DV�PXOKHUHV�� VRPRV� WRGDV�QµV��
Por isso é melhor ir à luta com feminismo, com raça e classe!

Compreendemos que é no conjunto das lutas mais gerais da 
FODVVH� WUDEDOKDGRUD� TXH� RV�DV� DVVLVWHQWHV� VRFLDLV� SUHFLVDP� VH�
VRPDU��WHQGR�FRPR�KRUL]RQWH�D�MXVWL©D�VRFLDO�H�D�HPDQFLSD©¥R��
Apresentamos nossas propostas estruturadas em três pilares 
GH�GHIHVDV��D�GHIHVD�GD�SURȴVV¥R�H�GR�WUDEDOKR�SURȴVVLRQDO��GR�
Projeto Ético-político e da Seguridade Social e da entidade CFESS.

MELHOR IR À LUTA CHAPA 1 
CFESS

DEIXA EU TE CONTAR
     A HISTÓRIA QUE A HISTÓRIA 
         NÃO CONTA
  O AVESSO DO MESMO LUGAR
   NA LUTA QUE 
   A GENTE SE ENCONTRA
(SAMBA ENREDO DA MANGUEIRA - 2019)

 › Defender as condições éticas e técnicas no exercício 
profissional com aproximação e reconhecimento dos desa-
fios diariamente enfrentados por assistentes sociais, consi-
derando as particularidades institucionais e regionais.

 › Dar continuidade ao acompanhamento legislativo e às 
OXWDV�SDUD�DSURYD©¥R�GH�SURMHWRV�GH� OHL�TXH�IRUWDOH©DP�R�
6HUYL©R�6RFLDO�H�R�3URMHWR��WLFR�SRO¯WLFR��

 › Defender as atribuições e competências profissionais 
regulamentadas, fundamentadas no Projeto Ético-político 
GR�6HUYL©R�6RFLDO�EUDVLOHLUR��ID]HQGR�IUHQWH�¢V�UHTXLVL©·HV�
LQGHYLGDV�TXH�DWDFDP�¢�DXWRQRPLD�SURILVVLRQDO�

 › Fomentar ações de educação permanente que possam 
UHDILUPDU�R�SURMHWR�SURILVVLRQDO�GR�6HUYL©R�6RFLDO�EUDVLOHLUR�
H�R�DSURIXQGDPHQWR�GR�VLJQLILFDGR�W«FQLFR�RSHUDWLYR��«WLFR
-político e teórico-metodológico da profissão. 

 › Combater�RV�FXUVRV�GH�H[WHQV¥R�H�RX�OLYUHV�TXH�V¥R�LOH-
JDOPHQWH�RIHUWDGRV�RX�DSURYHLWDGRV�FRPR�JUDGXD©¥R�HP�
6HUYL©R�6RFLDO�

 › ΖQWHQVLILFDU�D�OXWD�HP�GHIHVD�GH�concurso público para as-
sistentes sociais em todos os espaços sócio-ocupacionais e 
D©·HV�HP�GHIHVD�GR�WUDEDOKR�IUHQWH�DRV�DWDTXHV�H�WHQWDWL-
YDV�GH�GHVUHJXODPHQWD©¥R�GD�SURILVV¥R�

 › 5HDOL]DU�GHEDWHV�H�RULHQWD©¥R�¢�FDWHJRULD�SURILVVLRQDO��QR�TXH�
se refere à produção dos documentos técnicos H�RX�HPLV-
são de opinião técnica e suas implicações ético-políticas.

 › &RPSURPLVVR�FRP�R�GHEDWH�H�SURGX©¥R�GH�UHIHU¬QFLDV�VREUH�
R�WUDEDOKR�GH�DVVLVWHQWHV�VRFLDLV�QR�VRFLRMXU¯GLFR� consideran-
do as particularidades das inserções institucionais.

 › Dar continuidade,  juntamente com os CRESS, à sistema-
tização do conhecimento�DGYLQGR�GDV�LQIRUPD©·HV�FROKL-
GDV�VREUH�R�WUDEDOKR�SURILVVLRQDO�GH�DVVLVWHQWHV�VRFLDLV��QR�
H[HUF¯FLR�GD�RULHQWD©¥R�H�ILVFDOL]D©¥R�

 › ΖGHQWLILFDU� H� GHVHQYROYHU� HVWUDW«JLDV� GH� enfrentamento 
ao contexto de violação de direitos humanos que se ma-
WHULDOL]DP�QR�FRWLGLDQR�SURILVVLRQDO��QD�UHOD©¥R�FRP�RV�µU-
gãos do sistema sociojurídico.

 › Dar continuidade à série Assistentes Sociais no Combate 
ao Preconceito, DPSOLDQGR�VHX�DOFDQFH�H�HYLGHQFLDQGR�RX-
WUDV�WHP£WLFDV� LPSRUWDQWHV��TXH�UHEDWHP�QR�FRWLGLDQR�GH�
assistentes sociais e da população usuária.

 › ΖQFHQWLYDU�D�FRQVWUX©¥R�GH�comitês de combate ao racis-
mo nos CReSS,�FRPR�FRQWLQXLGDGH�GD�FDPSDQKD�UHDOL]DGD�
pelo Conjunto CFESS-CRESS.

 › Fortalecer a consolidação do fórum em Defesa do traba-
lho e da formação com Qualidade em Serviço Social, em 
FRQMXQWR�FRP�$%(366�H�(1(662���IRPHQWDQGR�HVWUDW«JLDV�
HP�GHIHVD�GD�(GXFD©¥R�3¼EOLFD�� ODLFD�� JUDWXLWD�� XQLYHUVDO��
de qualidade e socialmente referenciada como direito de 
WRGRV�H�GHYHU�GR�(VWDGR��3DUD� LVWR��PDQWHU�D©·HV�GH�en-
frentamento à precarização do ensino de graduação em 
6HUYL©R� 6RFLDO�� QDV�PRGDOLGDGHV� SUHVHQFLDO� H� ¢� GLVW¤QFLD��
WHQGR�HP�YLVWD�DV�UHSHUFXVV·HV�SDUD�D�SURILVV¥R�

NOSSAS PROPOSTAS
1. A DEFESA DA PROFISSÃO E DO TRABALHO 
PROFISSIONAL

el
ei

çõ
es

 o
n-

lin
e 

| 
10

 a
 1

2 
de

 m
ar

ço
/2

02
0 

| 
w

w
w

.v
ot

aa
ss

is
te

nt
es

oc
ia

l.c
om

.b
r



MELHOR IR À LUTA CHAPA 1 
CFESS

(...) AQUI ESTAMOS NÓS DE VOLTA 
SOB O SIGNO DA REVOLTA, 

POR UMA V IDA MAIS DIGNA E POR 
UM MUNDO MAIS JUSTO... 

(MÚSICA MANIFESTAÇÃO. CARLOS RENNÓ)

 › Enfrentar, em conjunto com as entidades da categoria,  o 
PRGHOR�SUHFDUL]DGR�GH�residência multiprofissional em 
saúde, residência técnica em outras áreas e aprimoramen-
WR��FRP�YLVWD�D�IRUWDOHFHU�D�LPSOHPHQWD©¥R�GH�XPD�SRO¯WLFD�
nacional para a área.

 › 'DU� FRQWLQXLGDGH� DRV� GHEDWHV�� EXVFDQGR� D� SURGX©¥R�GH�
VXEV¯GLRV�TXH�RULHQWHP�D�DWXD©¥R�GR�D�DVVLVWHQWH�VRFLDO�HP�
D©·HV� UHODFLRQDGDV� DR� WUDEDOKR� SURILVVLRQDO� QDV� regiões 
fronteiriças e com migrantes e refugiados/as.

 › 0DQWHU� UHSUHVHQWD©¥R� QDV� RUJDQL]D©·HV� SURILVVLRQDLV� QR�
âmbito internacional H�D�DUWLFXOD©¥R�FRP�RUJDQL]D©·HV�GH�
língua portuguesa e espanhola.

 › Apoiar e fortalecer as lutas sociais em defesa da democra-
cia e dos direitos, de uma Seguridade Social universal, re-
GLVWULEXWLYD��S¼EOLFD��SRU�XPD�VRFLHGDGH�MXVWD�H�LJXDOLW£ULD��
nos termos da Carta em Defesa da Assistência Social, fir-
PDGD�FROHWLYDPHQWH�QD�&RQIHU¬QFLD�1DFLRQDO�'HPRFU£WLFD�
de Assistência Social – CNDAS (2019).

 › 5HDOL]DU�D©·HV�FROHWLYDV�H�HVWUDW«JLFDV�SDUD�DPSOLDU�R�DOFDQ-
ce da proteção social, seu financiamento e a participação 
política de trabalhadores/as e usuários/as do SuAS.

 › Participar das lutas em defesa da Previdência Social en-
quanto política social pública, frente aos impactos da 
(PHQGD�&RQVWLWXFLRQDO�����������TXH�HVWDEHOHFH�DV�QRYDV�
UHJUDV�SDUD�RV�UHJLPHV�JHUDO�H�SUµSULRV�GD�3UHYLG¬QFLD�6R-
FLDO�EUDVLOHLUD��

 › Defesa do Serviço Social no INSS� HQTXDQWR� VHUYL©R�SUH-
YLGHQFL£ULR� JDUDQWLGR� ¢V�DRV� XVX£ULRV�DV� GD� 3UHYLG¬QFLD�
6RFLDO�� FRP� UHVSHLWR� ¢V� FRPSHW¬QFLDV� H� DWULEXL©·HV� HVWD-
EHOHFLGDV�QR�DUWLJR����GD�/HL�������������¢�0DWUL]�WHµULFR�
PHWRGROµJLFD�GR�6HUYL©R�6RFLDO�QD�3UHYLG¬QFLD�6RFLDO�H�DR�
0DQXDO�7«FQLFR�GR�6HUYL©R�6RFLDO�

 › Compor articulações políticas para a implementação da Lei 
������������TXH�LQVWLWXL�REULJDWRULHGDGH�GR�Serviço Social 
e da Psicologia na rede de educação Básica, considerando 
ter sido uma conquista da categoria profissional e uma rei-
YLQGLFD©¥R�OHJ¯WLPD�GH�WRGD�D�FODVVH�WUDEDOKDGRUD�

 › 7HU�D©·HV�GH�GHIHVD�GRV�SRYRV�RULJLQ£ULRV�QD�GHPDUFD©¥R�
de terras indígenas e com relação às comunidades quilom-
ERODV�H�GR�SRYR�FLJDQR� combatendo o racismo e ofere-
FHQGR�VXEV¯GLRV�SDUD�R�WUDEDOKR�SURILVVLRQDO�GH�DVVLVWHQWHV�
sociais nesses contextos.

 › Adensar o debate crítico sobre o punitivismo e o aboli-
cionismo penal, QD�VXD�UHOD©¥R�FRP�R�DF¼PXOR�WHµULFR�H�
SRO¯WLFR�QR�6HUYL©R�6RFLDO�EUDVLOHLUR�

 › 5HDOL]DU��6HPLQ£ULR�1DFLRQDO�VREUH�a condição da infância, 
adolescência e juventude brasileira, como estratégia 
SDUD�SHQVDU�R�WUDEDOKR�GH�DVVLVWHQWHV�VRFLDLV�HP�Y£ULDV�£UHDV��

 › Defesa da Reforma Sanitária e da Luta Antimanicomial 
QD�GLUH©¥R�GD� LPSOHPHQWD©¥R�H� IRUWDOHFLPHQWR�GRV�VHUYL-
©RV� VXEVWLWXWLYRV� H[WUD�KRVSLWDODUHV� H� GH� EDVH� WHUULWRULDO��

2. A DEFESA DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E 
DA SEGURIDADE SOCIAL

defendendo a autonomia dos sujeitos usuários de trata-
PHQWRV�GD�VD¼GH�PHQWDO�

 › Defesa da Atenção Básica como ordenadora do cuidado e 
EDVH�GR� VLVWHPD�GH� VD¼GH��SDXWDGD�QDV�necessidades de 
saúde da população, na participação social e na determina-
©¥R�VRFLDO�GR�SURFHVVR�VD¼GH�GRHQ©D�H�OXWDU�SHOD�UHYRJD©¥R�
GD�3RUWDULD�Q|�������������TXH� LQVWLWXL�R�3URJUDPD�3UHYLQH�
%UDVLO��TXH�HVWDEHOHFH�QRYR�PRGHOR�GH�ILQDQFLDPHQWR�GH�FXV-
WHLR�GD�$WHQ©¥R�3ULP£ULD�¢�6D¼GH�

 › Discutir o tema das relações internacionais com a cate-
goria em geral e com os CRESS, de modo a demarcar a im-
SRUW¤QFLD�GH�IRUWDOHFHU�RV�SURFHVVRV�GH�DUWLFXOD©·HV�SRO¯WLFDV�
LQWHUQDFLRQDLV�FRP�RV�WUDEDOKDGRUHV�H�VXDV�UHSUHVHQWD©·HV�

 › Defender o direito humano à comunicação, por meio 
GD�DUWLFXOD©¥R�FRP�PRYLPHQWRV�VRFLDLV��H�SHUPDQHFHU�SDU-
WLFLSDQGR�GR�)µUXP�1DFLRQDO�SHOD�GHPRFUDWL]D©¥R�GD�&R-
municação (FNDC).

 › (QYLGDU�WRGRV�RV�HVIRU©RV�SDUD�gestão dos sistemas de 
informação�QR�¤PELWR�GR�&RQMXQWR�&)(66�&5(66��JDUDQ-
WLQGR�SURILVVLRQDOL]D©¥R�H�HILFL¬QFLD�D�ILP�GH�TXDOLILFDU��DJLOL-
]DU�H�SURGX]LU�HIHLWR�QD�RUJDQL]D©¥R�GR�WUDEDOKR�UHDOL]DGR�

 › (VWDEHOHFHU� SDU¤PHWURV�� GLUHWUL]HV� H� LQGLFDGRUHV� SDUD� R�
planejamento estratégico�QR�¤PELWR�GR�&RQMXQWR�&)(66�
CRESS e sua necessária relação com o relatório de gestão e 
SUHVWD©¥R�GH�FRQWDV�D�µUJ¥RV�H[WHUQRV��7&8���WHQGR�QHVVD�
ação, um compromisso com os princípios de gestão parti-
cipativa e transparente.

 › 0DQWHU� �XP�&RQVHOKR�)LVFDO� IRUWH��TXH�GHVHQYROYD�D©·HV�
de controle interno e de aprimoramento do uso de instru-
mentos do controle externo, funcionando numa dimensão 
HGXFDWLYD�QD�UHOD©¥R�FRP�RV�&5(66��SULQFLSDOPHQWH�QR�TXH�
se refere a sustentabilidade econômica do Conjunto 
CFESS-CRESS.

 › ΖPSODQWDU�R�&HQWUR�'LJLWDO�GH�Identidade, Cultura e Me-
mória da profissão e do conjunto CFESS-CRESS. 

 › Aprimorar as estratégias de comunicação do CfeSS 
com a categoria, ampliando o uso de recursos tecnológi-
cos, de redes sociais e outras ferramentas.

 › Dar ampla visibilidade à Política de Comunicação do 
&RQMXQWR� &)(66�&5(66�� GLIXQGLQGR� D� LPSRUW¤QFLD� GD� FR-
municação para as ações do Conjunto para a profissão e 
para a sociedade em geral.

3. A DEFESA DA ENTIDADE CFESS
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MELHOR IR À LUTA CHAPA 1 
CFESS

elizabeth borges (ba) 
Candidata a Conselheira Presidenta 
Trabalhadora da educação, atua como docente na 
Universidade Federal da Bahia. Estuda sobre a pro-
fissão, sobre o trabalho profissional na política de 
assistência social, ética e direitos humanos. Integra o 
GTP Ética e DH da Abepss. Tem experiência em gestão 
pública. Foi conselheira do CFESS nas gestões 1996-
1999/1999-2002.

maria roCha (pa) 
Candidata a Conselheira Vice-presidenta
Trabalhadora da Secretaria Estadual de Administra-
ção Penitenciária. Tem experiência na Política Urbana, 
educação popular e penal. Mestre em Serviço Social 
pela Universidade Federal do Pará. Foi Conselheira do 
CRESS 1ª Região (2008-2011) e atualmente conselhei-
ra, licenciada, na condição de presidenta, no mesmo 
CRESS, gestão 2018-2020.

dáCia teles  (rJ)  
Candidata a Conselheira 1ª Secretária
Trabalhadora da empresa Petrobrás/SA - Rio de Janei-
ro. É mestre em Serviço Social e tem experiência nas 
áreas de gestão de pessoas e relação com a saúde 
do trabalhador. É ativista do movimento de mulhe-
res negras. Participa da coordenação da campanha 
21 Dias de Ativismo Contra o Racismo e atualmente é 
conselheira, licenciada, na condição de presidenta, do 
CRESS 7ª Região, gestão 2017-2020. 

daniela möller (pr)  
Candidata a Conselheira 2ª Secretária
Trabalhadora do Tribunal de Justiça do Paraná. Tem 
experiência na Política de Assistência Social e Assistên-
cia Estudantil. Mestre e especialista em gestão de Polí-
ticas, Programas e Projetos Sociais. Foi conselheira do 
CRESS 11ª região 2007-2010/2014-2017 e atualmen-
te é conselheira do CFESS,  licenciada, na condição de 
2ª secretária, gestão 2017-2020. 

Kelly melatti (sp) 
Candidata à Conselheira 1ª Tesoureira 
Trabalhadora do SUAS na cidade de São Paulo tendo 
atuado, também, na condição de docente em cursos 
de graduação e pós-graduação em Serviço Social. 
Doutoranda em Serviço Social pela PUC/SP. Foi conse-
lheira do CRESS 9ª região, 2014-2017 e, atualmente, é 
conselheira licenciada do mesmo CRESS, na condição 
de presidenta (gestão 2017-2020).

franCieli borsato (ms)  
Candidata a Conselheira 2ª Tesoureira 
Trabalhadora da educação, atua na Assistência Estudan-
til da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem 
experiência também na política de Assistência Social. Mes-
tre em Serviço Social e Políticas Sociais pela UEL/PR. Foi 
conselheira do CRESS 21ª região 2014-2017. É conselheira 
licenciada do CFESS, gestão 2017-2020.
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lylia roJas (al)   
Candidata a Conselheira Fiscal 
Trabalhadora da política de Previdência Social, atua no 
INSS desde 2009. Foi conselheira do CRESS-AL nas ges-
tões 2011-2014 e 2014-2017. É conselheira licenciada 
do CFESS, gestão 2017-2020. Militante do movimento 
sindical de trabalhadoras/es da previdência social. 

prisCilla Cordeiro (pe) 
Candidata a Conselheira Fiscal 
Trabalhadora do SUAS no município de Paulista-PE, 
doutoranda em Serviço Social pela UFPE. Atualmente 
é conselheira tesoureira, licenciada, do CRESS-PE ges-
tão 2017-2020.

alessandra dias (ap)  
Candidata a Conselheira Fiscal 
Trabalhadora da Política de Previdência social, atua no 
INSS desde 2009. Tem experiência também na gestão, 
planejamento, monitoramento, execução e avaliação de 
serviços, benefícios e programas das Políticas de Assistência 
Social, Saúde, Previdência e SINASE. É especialista em Plane-
jamento e Avaliação de Políticas Públicas. Foi Conselheira 
do CRESS 24ª Região/AP gestão (2000-2002) e é conselhei-
ra, licenciada, deste mesmo CRESS, gestão 2017-2020. 

elaine pelaez  (rJ)  
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora da saúde, atua no Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia - INTO/Ministério da Saú-
de, no Rio de Janeiro. É especialista em saúde pública 
pela Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP/Fiocruz, 
especialista em avaliação em saúde pela ENSP/Fiocruz. 
Militante da Frente Nacional em Defesa do SUS. É conse-
lheira, licenciada, do CFESS na gestão (2017-2020) e con-
selheira nacional de saúde membro da mesa diretora.

Carla pereira (mg)  
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais/
Comarca de Montes Claros. Mestre em Serviço Social 
pela PUC/SP e especialista em Serviço Social e Política 
Social pela UNB. Foi conselheira do CRESS-MG gestão 
2002-2005, e é diretora, licenciada, da Seccional Mon-
tes Claros-CRESS/MG gestões 2011-2014 e 2017-2020.

mauriCleia soares (sp) 
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora aposentada, atuou na política de habi-
tação da cidade de Diadema/SP. Atualmente trabalha 
como docente na FMU/SP. Foi conselheira presidente 
do CRESS-SP gestão 2014–2017. É conselheira, licen-
ciada, do CFESS na gestão 2017/2020. Militante do 
Coletivo Ampliações e do Movimento Mulheres em Luta. 
 
agnaldo Knevitz (rs)  
Candidato a Conselheiro Suplente 
Trabalhador do SUAS, especialista em Ética e Educação 
em Direitos Humanos pela UFRGS. Foi vice-presidente 
na Gestão 2014-2017 e é presidente licenciado na Ges-
tão 2017-2020 do CRESS-RS. É membro do FETSUASRS 
e da Frente Gaúcha em Defesa do SUAS e da Segurida-
de Social. Compõe a Coordenação Nacional e Executiva 
do FNTSUAS e é conselheiro do CEDICARS e CONEDRS.

dilma franClin (ba)  
Candidata a Conselheira Suplente
Especialista em Serviço Social e Seguridade Social pela 
Universidade Católica de Ciências Econômicas da Bahia. 
Possui experiência profissional na política de Assistência 
Social, Sociojurídico e na área da docência em Serviço 
Social. Foi 2ª Tesoureira do CRESS-BA (2014-2017). É Con-
selheira Presidenta licenciada da atual gestão do mesmo 
CRESS (2017-2020). Concentra seus estudos e militância 
na defesa da luta antirracista e de gênero.

emilly tenorio (es) 
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
É mestra em Política Social pela UFES e especialista 
em Serviço Social e Saúde e em Gênero e Sexualida-
de pela UERJ. Coordenou a Comissão sobre Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum de 
Assistentes Sociais e Psicólogos do TJES (gestão 2014-
2015). É conselheira, licenciada, do CRESS 17ª Região, 
gestão 2017-2020, na condição de 2ª Secretária. Ati-
vista feminista, militante do Fórum de Mulheres do Es-
pírito Santo/Articulação de Mulheres Brasileiras.

ruth bittenCourt (Ce)  
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora aposentada, tem experiência em Gestão 
Pública, docência em Serviço Social e política de habita-
ção. Mestre em Políticas Sociais e Serviço Social pela UFPE. 
Atualmente compõe o FENTAS. Foi conselheira nacional de 
saúde nas gestões 2002-2005 e 2005-2008, compondo a 
mesa diretora do CNS. Foi conselheira do CRESS-CE e do 
CFESS nas gestões 2002-2005 e 2005-2008.

euniCe damasCeno (ma)  
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora da educação, atua como docente no De-
partamento de Serviço Social da Universidade Federal 
do Maranhão. Doutora em Economia Aplicada, estuda 
e pesquisa sobre Políticas Públicas e Políticas Sociais, 
sobretudo, a Política de Assistência Social e sobre o tra-
balho profissional na política de assistência social. 

Kênia figueiredo (df)  
Candidata a Conselheira Suplente
Trabalhadora da educação, atua como docente no De-
partamento de Serviço Social da UNB. Tem experiência 
também na política de Assistência Social onde trabalhou 
até 2010. Mestre em Serviço Social e políticas sociais. Dou-
tora em Comunicação. Estuda e pesquisa nas áreas de 
Comunicação pública, Serviço Social, Assistência Social e 
Educação. Participou de duas gestões no CRESS-MG na 
década de 1990 e no CFESS em 1999-2002 e 2008-2011.


