
     Convidamos todas/os as/os assistentes sociais para mais um momento de
exercício de autonomia e democracia na busca pelo fortalecimento de nossas
entidades, participando das eleições do conjunto CFESS-CRESS para o triênio
2020/2023 que ocorrerão de 10 a 12 de março de 2020. 
      O momento histórico que  vivemos mais do que nunca nos desafia. “É
preciso estar atento/a e forte” para o enfrentamento do conservadorismo, da
retirada de direitos, dos retrocessos sociais, políticos e econômicos que ora
vivenciamos no Brasil. Os ataques às/aos trabalhadoras/es e em particular à
nossa profissão são constantes, trazendo em seu bojo o salve-se quem puder e
as saídas individualizadas. Na contramão deste projeto do grande capital nós
estamos aqui para reafirmar que a saída é coletiva, como disse Karl Marx
“Trabalhadores/as do mundo uni-vos”. Para tanto conclamamos todas/os para
“Estar atento/a e forte” visando não só as eleições do conjunto CFESS-CRESS,
mas as batalhas cotidianas que nos são demandadas.

C H A P A  1  -  É  P R E C I S O  E S T A R  A T E N T O / A  E  F O R T E C R E S S  1 6 ª  R E G I Ã O  -  C R E S S / A L

DIVINO MARAVILHOSO
Caetano Veloso e Gilberto Gil

 
Atenção ao dobrar uma esquina
Uma alegria, atenção menina

Você vem, quantos anos você tem?
Atenção, precisa ter olhos firmes
Pra este sol, para esta escuridão

 

Atenção
Tudo é perigoso

Tudo é divino maravilhoso
Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte

 

Atenção para a estrofe e pro refrão
Pro palavrão, para a palavra de ordem

Atenção para o samba exaltação
 

Atenção
Tudo é perigoso

Tudo é divino maravilhoso
Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de

temer a morte…

CARTA-PROGRAMA DE GESTÃO

      “É preciso estar atento/a e forte” para os embates requeridos pela atual
conjuntura, marcada pela ameaça constante à garantia de direitos e de vida
digna à maioria dos que compõem a sociedade brasileira e alagoana, que
sofrem com as consequências da crise do capital mediante a concretização e
intensificação do projeto neoliberal, cujo esfacelamento das políticas sociais,
através do corte nos gastos sociais, tem sido uma das principais ações.
     “É preciso estar atento/a e forte” na defesa dos princípios éticos da
profissão, reafirmando a defesa intransigente da liberdade e dos direitos
humanos a serem materializados nos diversos espaços do Serviço Social. O
desafio é grande e exige de nós o compromisso ético-político com a profissão,
com base num projeto de ação coletiva na construção de um ideário que se
contraponha ao modelo neoliberal, a partir do qual a exploração do capital
sobre o/a trabalhador/a tem implicado nas mais diversas perdas e formas de
exclusão.  

      “É preciso estar atento/a e forte” frente à necessidade urgente de organização e mobilização da categoria, a fim
de revigorarmos nossa representação político-profissional em Alagoas. Por isto, colocamo-nos para à categoria como
alternativa para composição da gestão do nosso regional do CRESS, através de uma chapa na qual contamos com
Assistentes Sociais que atuam em diversos espaços sócio ocupacionais e em diferentes municípios de Alagoas; algumas
com histórias de luta junto aos movimentos sociais e contribuindo com bandeiras de luta em diversos segmentos sociais,
todas/os comprometidas/os com o projeto ético-político profissional e, sobretudo, com a classe trabalhadora.
      Nesse contexto, faz-se urgente um CRESS fortalecido e próximo da categoria, na luta por melhores condições éticas e
técnicas de trabalho e empenhado no fortalecimento da profissão. Nesta perspectiva, aqui em Alagoas, a CHAPA 1: “É
preciso estar atento/a e forte” se dispõe a contribuir com este processo coletivo, somando esforços com o conjunto da
categoria e da classe trabalhadora na defesa e ampliação dos direitos sociais. 
    Para tanto, propomos como eixos centrais de atuação da gestão: Trabalho e Formação Profissional das/os Assistentes
Sociais; Seguridade Social; Controle Social e Articulação com os Movimentos Sociais; Ética e dos Direitos Humanos; e a
Gestão Administrativa e Financeira.
     Convidamos todas e todos assistentes sociais do estado de Alagoas a participarem efetivamente desse processo
eleitoral para consolidarmos nossas propostas de fortalecimento e unidade da nossa categoria profissional.

PARTICIPE! 
Seu voto fortalece a profissão!

ELEIÇÕES CFESS-CRESS
2020-2023

10 a 12 de março de 2020



Fortalecer as ações de fiscalização do exercício profissional,
com base na Política  Nacional de Fiscalização (PNF),
reafirmando sua dimensão político-pedagógica na defesa da
profissão e dos princípios ético-políticos, consubstanciados no
Código de Ética 1993 e na Lei de     Regulamentação no
8662/93.
Defender a realização de concurso público para assistentes
sociais;
Defender a implementação da Lei nº 8.662/1993,
especialmente o seu artigo 5°, que dispõe sobre a jornada de
trabalho de 30 horas semanais sem redução de salário;
 Defender as competências e atribuições privativas das/os
assistentes sociais nos diferentes espaços sócio-ocupacionais,
promovendo debates com a categoria e as instituições;
Estimular, participar e fortalecer o Fórum de Supervisores de
estágio conjuntamente com a ABEPSS;
 Contribuir para o aprimoramento intelectual, técnico e
político dos/as assistentes sociais, como forma de qualificar o
exercício profissional, defendendo o projeto ético-político do
Serviço Social e potencializando a melhoria dos serviços
prestados à população usuária.
Implementar a Política de Educação Permanente em
articulação com as IEs, contribuindo para o fortalecimento da
capacitação continuada.
Defender a efetivação do projeto de lei que se encontra em
tramitação, PL 5278/2009, que pretende fixar o piso salarial
de assistentes sociais.
Defender a qualidade da formação em Serviço Social,
enfrentando a precarização do ensino de graduação
presencial e à distância em Serviço Social;
Participar do Fórum em defesa da formação e do trabalho
com qualidade em Serviço Social;
Disseminar o debate contemporâneo sobre o instrumental
teórico, conceitual, técnico, ético e político do Serviço Social;
Reforçar a articulação com sindicatos, outras entidades e
forças políticas em defesa da profissão e de condições
efetivas para o trabalho dos/as assistentes sociais;

TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS/OS
ASSISTENTES SOCIAIS
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Eixos centrais

Desenvolver ações pela implementação da Lei 13.935/2019
que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de
Serviço Social nas redes públicas de educação básica;
Defender a Assistência Social como direito, do SUAS como
política pública e as condições de trabalho dos/as
assistentes sociais e demais trabalhadores/as, na perspectiva
de garantia da qualidade dos serviços prestados à
população;
Defender a Previdência Social e o Serviço Social do INSS; 
Intensificar ações em defesa do SUS e das condições de
trabalho dos\as assistentes sociais, contra as diversas
modalidades de privatização da saúde, em articulação com
os Fóruns e a Frente Nacional Contra a Privatização da
Saúde.
Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica e
dos mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de
saúde mental, álcool e outras drogas, em articulação com o
controle social e os movimentos sociais;
Realizar incidência política junto aos órgãos do sistema de
justiça, com vistas a materializar o enfrentamento das
requisições indevidas e precarização de trabalho;
Defender a universalização da seguridade social e demais
direitos sociais como trabalho, educação, moradia,
segurança, lazer, assentados na garantia dos direitos
humanos de forma universal, sob responsabilidade do Estado,
com caráter público e gestão democrática;
Participar de ações políticas em defesa da reforma agrária,
da regularização fundiária dos territórios dos povos e
comunidades tradicionais e das lutas pelo direito à cidade.

SEGURIDADE SOCIAL
 

Ampliar e aprimorar as iniciativas de transparência do CRESS,
de forma a permitir que o conteúdo e as justificativas
políticas destas iniciativas também sejam socializados
conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), nº
12.527/2011.
Fortalecer o funcionamento das Comissões Regimentais e
Temáticas do CRESS, apoiando e estimulando a participação
de assistentes sociais da base;
Efetivar a Política de Gestão do Trabalho do Conjunto
CFESS/CRESS com interlocução permanente com os/ as
trabalhadores/as do CRESS;
Promover e ampliar a acessibilidade nas dependências físicas
e também no website do conselho; 
Fomentar espaços participativos para discussão e
elaboração do Plano de Metas e Proposta Orçamentária;
Aprimorar as ferramentas e ações de comunicação,
compreendendo-a como um instrumento importante de
fortalecimento do Projeto Ético-político profissional e de
comunicação com a categoria e a sociedade;
Dar continuidade às ações e estratégias de combate à
inadimplência, em consonância com a Política Nacional de
Enfrentamento à Inadimplência do Conjunto CFESS-CRESS.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 

Aprofundar o debate sobre os dilemas éticos e bioéticos que
se manifestam no cotidiano profissional das/os assistentes
sociais;
Incrementar as ações do “Projeto Ética em Movimento” com o
objetivo de intensificar a aproximação da categoria com o
projeto ético político profissional;
Desenvolver ações junto à categoria no combate à LGBTfobia
(lesbofobia, transfobia, homofobia e bifobia) em articulação
com as demandas do exercício profissional dos/as assistentes
sociais, nos diversos espaços de trabalho;
Combater as expressões do racismo institucional e religioso,
considerando as violências e violações de direitos que
acometem as populações negras, indígenas, ciganas,
população em situação de rua e comunidades periféricas que
perpassam os espaços sócio-ocupacionais;
Realizar atividades com a categoria sobre as relações de
gênero e violência contra a mulher em suas diversas
dimensões que qualifiquem o debate, na conexão com as
demandas do exercício profissional em articulação com os
movimentos de mulheres e feministas.

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
 

Fortalecer a representatividade do CRESS/AL nas instâncias de controle social existentes no estado de Alagoas;
Ampliar o debate sobre a importância da participação da categoria em instâncias de controle social e movimentos que defendam os
direitos sociais e a classe trabalhadora.
Apoiar as lutas dos movimentos sociais cujos projetos e lutas estejam vinculados ao projeto da classe trabalhadora, em consonância
com o projeto ético-político profissional;
Buscar parcerias políticas junto às organizações de assistentes sociais, entidades de lutas na defesa de direitos e conselhos
profissionais, cujas pautas estejam alinhadas ao projeto ético-político do Serviço Social;
Apoiar as bandeiras de lutas do movimento estudantil, fortalecendo a organização no âmbito do Serviço Social em Alagoas, em
consonância com o projeto ético político profissional.

CONTROLE SOCIAL E ARTICULAÇÃO COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS
 

Marchamos por saber que em cada coração
há uma esperança /Há uma chama despertada em
cada peito /E a mesma luz é que nos faz seguir em

frente/E tecer a história assim de nosso jeito
Ademar Bogo



PRESIDENTE: MARCIÂNGELA GONÇALVES LIMA - Assistente Social
graduada pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, com
especialização em Residência Agrária e Extensão Rural pela UFAL. Atua
na área da Educação, como assistente social da Rede Municipal de
Maceió e na Extensão Rural em áreas da Reforma Agrária. É militante
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST Alagoas.
Participou como conselheira do CRESS Alagoas nas gestões de 2011-
2014 e 2017-2020,  atuando nas Comissões de Orientação e
Fiscalização, Ética, Educação, Comunicação e Inscrição.
 

VICE-PRESIDENTE: POLLYANNA DA SILVA ALVES - Assistente Social
graduada pela Faculdade Integrada Tiradentes (UNIT). Especialista em
Direitos Infanto-Juvenis no Ambiente Escolar – Escola que Protege pela
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Mestre em Serviço Social pela
PPGSS/UFAL. Atua como mediadora de Conflito Voluntária no
Programa Social Ministério Público Comunitário do Ministério Público
Estadual de Alagoas. É membro da Comissão de Comunicação do
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/AL 16ª Região.
 

1ª SECRETÁRIA: SIMONE MARIA DA SILVA - Assistente Social
graduada pela Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca,
Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. Especialista em
Assistência Técnica e Extensão Rural. Tem experiência na área de
assistência social, políticas públicas agrárias e terceiro setor. Atua como
Responsável Técnica no Setor de Serviço Social da Empresa Medeiros
Consultoria e Soluções em Gestão Pública com foco na área de Gestão
e Execução de Projetos Sociais Habitacionais.
 

2ª SECRETÁRIA: LUCYANA CLAUDIA LEÃO LEITE DA SILVA -
Assistente Social graduada pela Universidade Federal de Alagoas.
Especialista em Políticas Públicas, Gestão e Serviços Sociais. Assistente
Social da UFAL. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas,
Controle Social e Movimentos Sociais (UFAL). Atua, principalmente, nos
temas: Política de Assistência Estudantil, Política de Saúde, Controle
Social e Gestão do Trabalho em Saúde.
 

1ª TESOUREIRA: VALÉRIA COELHO DE OMENA - Assistente Social
graduada pela Universidade Federal de Alagoas. Mestre em Serviço
Social pela Universidade Federal de Alagoas.  Assistente social
concursada no município de Maceió. Exerceu o mandato eletivo de
conselheira no Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) no período
de 2014/2017, e no Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região -
CRESS/AL, no período 2011/2014. Principais linhas de atuação são:
políticas públicas, política de saúde, saúde do trabalhador, atenção
oncológica e política de Educação.
 

2ª TESOUREIRA: ANDREA PACHECO DE MESQUITA - Assistente Social
formada pela Universidade Estadual do Ceará, Mestra em Educação
Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e Doutora em Estudos
Interdisciplinares em Gênero, Mulher e Feminismo pela Universidade
Federal da Bahia. Atua na área da educação como Professora Adjunta
da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas –
UFAL. É Líder do Grupo de Pesquisa Frida Kahlo – Estudos de Gênero,
Femininos e Serviço Social. Organizou o livro Dicionário Crítico – Estágio
Supervisionado em Serviço Social no ano de 2019. É militante do
movimento feminista e da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas
em Serviço Social – ABEPSS.
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Conheça um pouco mais sobre nós...

CONSELHO FISCAL:
 
MARTA PATRÍCIA VILELA DE LIMA - Assistente Social graduada em
Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, Campus
Arapiraca, Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. Especialista em
Direitos Sociais e Gestão dos Serviços Sociais (UFAL). Com experiência
profissional na Política de Assistência Social.
 
CLARISSE MARIA DA CONCEIÇÃO - Assistente Social graduada pela
Universidade Federal de Alagoas. Especialista em Gestão da Política de
Assistência Social (UFAL). Mestra em Serviço Social (UFAL). Docente no
Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU/Maceió).
 
MYLENA RAFAELLA DE ABREU SILVA - Assistente Social graduada em
Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas- UFAL,  Unidade
Educacional de Palmeira dos Índios. Pós-Graduanda em Saúde da
Família. Assistente Social do Hospital  Memorial  Djacy  Barbosa, em
Arapiraca.

SUPLÊNCIA
 
JAPSON GONÇALVES SANTOS SILVA - Assistente Social graduado
pela Universidade Federal de Alagoas. Mestre em Serviço Social pela
UFAL e Doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Professor Adjunto do curso de Serviço Social do Campus
Arapiraca/UFAL. Líder do Grupo de Pesquisa “Observatório do Mercado
de Trabalho do/a Assistente Social no interior de Alagoas”. Membro da
Comissão de Fiscalização e Orientação (COFI) do CRESS/AL. Tem
experiência profissional na área de saúde e assistência social. 
 
MARIA CRISTINA OLIVEIRA DIAS - Assistente Social graduada pela
Universidade Federal de Alagoas-UFAL(1996). Atua há 10 anos na política
de Previdência Social, como Assistente Social do INSS, ocupando, há 05
anos, cargo de Responsável Técnica do setor. Tem experiência na
política da saúde: como Assistente Social da CASSI-AL, onde integrou
equipe multidisciplinar de Estratégia de Saúde da Família; como
coordenadora do Serviço Social do Hospital Escola Dr. José Carneiro, e
também, como coordenadora do VI Distrito Sanitário de Maceió. Foi
professora na área de empreendedorismo na Fundação Bradesco e
coordenou programa na mesma área, atuando na Organização Não
Governamental Visão Mundial.
 
VALDERÍ TELES DO NASCIMENTO NETO - Graduado em Serviço
Social (UFAL), Mestre em Serviço Social (UFAL). Foi coordenador das
comissões de Comunicação e Ética e Direitos Humanos do CRESS/AL
(2017-2020). Membro do Coletivo de Diversidade Quilombo Púrpura.
 
JOSEANE FERREIRA ANTUNES - Assistente Social graduada pela
Universidade Federal de Alagoas. Pós-Graduação em Elaboração e
Avaliação de Políticas Públicas pelo CESMAC. Experiência na área
Hospitalar, Atenção Domiciliar e Assistência Social. Assistente Social na
Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió e no Hospital
Memorial Arthur Ramos.
 
FRANCISCA DOS SANTOS SOBRAL - Assistente Social. Esp. Em
Serviço Social, Direitos e Políticas Públicas – UFAL. Mestra em Serviço
Social – UFAL. Doutoranda em Serviço Social – UFAL. Profa. Do curso de
Medicina – UNIT. Profa. Do curso de Serviço Social – FAT. Profa.
Substituta do curso de Serviço Social - UFAL (2018- 2020). Atuou como
Assistente Social no Centro de Apoio às Vítimas de Crime - CAVCRIME
(2007-20011).
 
SANDRA ROBERTA MONTES DE SOUZA - Assistente Social graduada
pela Universidade Federal de Alagoas (2002). Especialista em Ecologia
Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade Estadual da Bahia
(UNEB), concluindo a especialização em Saúde Mental pela UNCISAL.
Atua na área de saúde mental no município de Piranhas/ Al. Possui
experiência nas políticas públicas de saúde, assistência social, e no
Pronatec. Conselheira Suplente licenciada do CRESS e membro da
Comissão de Seguridade Social.
 
POLYANA PALHARES MARTINS - Assistente Social graduada pela
Universidade Federal de Alagoas (2012); mestrado em Serviço Social
pela Universidade Federal de Alagoas (2014). Atuando principalmente
nos seguintes temas: serviço social, saúde, mercado de trabalho,
interiorização e formação profissional. Foi docente de uma instituição
privada em Maceió (2014/2017). Atua na área da saúde desde 2014.
Atualmente é Assistente Social de um Hospital de Maceió/AL.
 
PRISCILLA AZEVEDO MONTEIRO DE ABREU - Assistente social,
formada pela Universidade Federal de Alagoas (2011) e Especialista em
Educação em Direitos Humanos e Diversidade (UFAL). Atuou de 2011 à
2018 na UFAL na Política de Assistência Estudantil. É Analista Judiciaria
em Serviço Social do Tribunal de Justiça de Alagoas (28@ Vara Infância
e Juventude).
 
LUISE LIMA FONSECA DOS SANTOS - Assistente Social graduada
pela Faculdade Integrada Tiradentes – FITS (2011) e Pós-graduada em
Políticas de Assistência Social no contexto do SUAS pelo Centro
Universitário Tiradentes – UNIT (2018). Experiência na área sóciojurídica
desde 2013 (Medidas Socioeducativas). Atualmente trabalha na
Unidade de Internação Masculina – UIM II, da Superintendência de
Medidas Socioeducativas – SUMESE, vinculada a Secretaria de Estado
de Prevenção à Violência – SEPREV.


