
Luciana,
 Presente!

CHAPA 1 - CRESS PARAÍBACHAPA 1 - CRESS PARAÍBACHAPA 1 - CRESS PARAÍBA
   2023-20262023-20262023-2026

Eleições CFESS-CRESS on-line
14, 15 e 16 de março de 2023



Somos uma chapa diversa, majoritariamente composta por mulheres,
advindas/os/es da capital e do sertão, com muitas histórias e experiências, o que
expressa a diversidade que caracteriza a Paraíba. Assim, convidamos a
todas/os/es Assistentes Sociais a nos conhecerem, divulgarem nossos materiais e
caminharem conosco sem medo de lutar!  
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CABE A NÓS RESISTIR!

CARTA PROGRAMA
CHAPA 01 (ÚNICA) - CRESS/PB

 

 

 

“Sem medo de lutar, cabe a nós

resistir: Luciana, presente!”

SEM MEDO DE LUTAR!

Nos dias 14, 15 e 16 de março de 2023 será o momento de escolhermos pelos
próximos 3 anos nossas representações para o conjunto CFESS/CRESS.
Acreditamos que, especialmente nesta conjuntura, teremos enormes desafios
para a categoria, sendo fundamental uma participação expressiva no pleito, pois
sem medo de lutar, a hora é de reafirmar nossos princípios ético-políticos,
enfrentar o neoconservadorismo, defender nossa democracia, e reconhecendo-se
enquanto classe trabalhadora na luta pela nossa emancipação. 

A atualidade histórica exige de todas/os/es uma aguçada compreensão da
dinâmica da sociedade e, nós, Assistentes Sociais, estamos no centro desta
complexa trama de determinações sociais, ao passo que estamos na condição de
trabalhadoras/es e como parte constitutiva de um coletivo profissional na
vanguarda das lutas históricas pelos direitos, tomando como direção social, uma
sociedade justa e igualitária. 

A profunda crise do capitalismo, já detidamente analisada por estudiosos do
Serviço Social e das Ciências Sociais, demonstra a incapacidade deste sistema de
regulação social possibilitar a plena expansão dos indivíduos sociais, 
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A partir de 2016, o Brasil assiste o desenrolar de uma história que não terminou
com o “fim” da ditadura militar em 1985, culminando em 2018 no seu auge, com
a eleição de um representante que levou à cabo um projeto neoconservador,
combinado com um desastroso modelo econômico liberalizante, que conduziu a
nação à índices de empobrecimento semelhantes aos dos fins dos anos 1980,
somado a um profundo processo de desindustrialização, aumento do
desemprego, aumento exponencial da fome, fragilização das políticas sociais
afirmativas, dentre outras. 

A expressão máxima desse neoconservadorismo ético, político se revela com a
eleição de Jair Bolsonaro em 2019, ao passo que sua candidatura segue
representando pautas conservadoras, moralizantes e, com determinantes
nitidamente neofascistas e, no campo da economia, segue um receituário que
aprofunda a crise econômica para os mais pobres e, na mesma medida, enriquece
os mais ricos, revelando, mais uma vez, a face do capitalismo capitaneado por
um modelo de Estado completamente desconectado das demandas sociais
urgentes do país. 

2

do equilíbrio sócio-ambiental, da satisfação das necessidades humanas mais
essenciais, pois segue determinando sua esfera mais ampliada (economia) junto
à ética, à política, à cultura, ao meio ambiente, aos corpos dos sujeitos sociais,
etc. 

Essa crise aguda segue rebatendo nas esferas e, o Brasil experimentou nos
últimos dez anos, com destaque às chamadas eufemisticamente de “jornadas de
junho de 2013”, a ascensão acelerada de uma extrema-direita violenta, anti-
nacional, anti-humana, descompromissada e qualquer valor social com as
camadas mais empobrecidas deste país historicamente desigual. 

O governo (2019/2022) expressou seu neoconservadorismo ao afastar das mesas
de negociações, de forma arbitrária, os interesses das/os trabalhadoras/es,
movimentos organizados, além das demandas advindas das pautas coletivas. 
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3

No campos dos movimentos sociais, sindicatos e suas centrais sindicais foram
ignorados: movimentos de luta por terra, moradia, meio ambiente, mulheres,
antirrascista, povos indígenas, população LGBTQIAPN+, dentre outros, não só
sofreram as mais diversas formas de violência possíveis, como seus algozes
tinham, quase sempre, respaldo ideológico do governo. 

Outro aspecto importante é que, mesmo com a vitória eleitoral de uma frente
ampla democrática, o Brasil está dividido ideologicamente, o que demarca a força
do campo neoconservador. Reflexo disso são as/os/es parlamentares eleitas/os/es
que, a considerar a inserção de figuras representativas do campo progressista,
também foram eleitas figuras abjetas, a exemplo da ex-ministra da mulher, da
família e dos direitos humanos, do ex-vice presidente e do ex-ministro da justiça
e segurança pública, dentre outras referências desse atraso histórico.

Neste cenário, o Serviço Social e o trabalho profissional da/o/e Assistente Social
se viram no centro desta complexa teia destrutiva, uma vez que experimentam,
na condição de profissional, a pulverização das políticas sociais que
operacionaliza para atender as necessidades da população que busca pelos
serviços profissionais e, por outro lado, a precarização das suas condições de
trabalho e extinção dos espaços sócio-ocupacionais, achatamento salarial, o
agigantamento das demandas profissionais, entre outros inúmeros desafios. 

Partindo destes pressupostos, acreditamos que o tempo presente exige disposição
para compreendê-lo, mas, sobretudo, de transformá-lo e tal construção apenas
pode ser materializada coletivamente pelo conjunto da classe trabalhadora, na
direção da resistência aos ataques aos nossos direitos sociais, construindo, SEM
MEDO DE LUTAR, os caminhos de uma sociedade justa, livre, plena, na busca de
superar esse profundo declínio civilizatório e, por isso, CABE A NÓS RESISTIR!
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Para além de todas as dificuldades dos últimos anos, em meados
de novembro/2022 o Serviço Social na Paraíba perdeu uma de
suas maiores referências. Luciana Cantalice, mãe, militante
feminista, candomblecista, professora do curso de Serviço Social
da UFPB,  formadora e inspiração de muitas gerações de
Assistentes Sociais, nos deixou de maneira precoce. Lu esteve nas
gestões do CRESS/PB nos anos 2014-2017 e 2017/2020, dando
importantes contribuições no fortalecimento da nossa entidade e
na formação de quadros, e assim nos deixa a representação mais
gentil, potente, forte e ética no âmbito da construção coletiva. Sua
história no conjunto CFESS/CRESS será sempre lembrada de
maneira carinhosa, fraterna e aguerrida, da mesma forma como
os escritos finais de sua tese de doutoramento: “cabe a nós
resistir!”. É com essa memória e força que apresentamos nossas
propostas para os seguintes eixos: 
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Luciana, Presente!
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5

I - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Sem medo de lutar e resistindo, buscamos uma Comissão de Orientação e
Fiscalização (COFI) cada vez mais forte e presente no cotidiano profissional
das/os/es Assistentes Sociais do Estado da Paraíba. Reafirmamos que a
fiscalização e orientação do trabalho profissional são atividades precípuas do
CRESS/PB, por garantirem o cumprimento dos instrumentos jurídicos e políticos
do Serviço Social, atuando junto aos/as/es Assistentes Sociais de forma política e
pedagógica, zelando pela direção social crítica da profissão. 

Propomos ao coletivo profissional uma COFI ainda mais propositiva e atenta às
necessidades da categoria, garantindo a materialização da Política Nacional de
Fiscalização (PNF), no sentido de defesa da profissão do Serviço Social e da
qualidade dos serviços prestados à população.

Ampliar e ofertar condições de Fiscalização e Orientação, objetivando a
expansão da cobertura territorial das ações da COFI;
Dar agilidade e fortalecer as ações de apuração e verificação de denúncias
realizadas à COFI, instituindo canais de comunicação junto às/os/es
Assistentes Sociais;
Estabelecer diálogos com a categoria e com os espaços sócio-ocupacionais de
trabalho sobre o trabalho profissional, a importância dos instrumentos
técnico-operativos e jurídicos da profissão, bem como sobre o
desenvolvimento dos Planos de Trabalho;
Divulgar amplamente as ações de monitoramento realizadas pela COFI acerca
dos editais de Concursos Públicos e Processos Seletivos, os quais devem
respeitar os preceitos éticos e políticos da profissão, sobretudo as atribuições
privativas, competências profissionais e o cumprimento da jornada de
trabalho de 30h semanais;

Nossas propostas são fundamentadas nas três dimensões da PNF, que são
organicamente vinculadas: dimensão de afirmação de princípios e compromissos
conquistados; dimensão político-pedagógica e dimensão normativa e
disciplinadora. Elencamos, assim, os seguintes eixos:
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6

Dar ampla autonomia criativa e propositiva às agentes fiscais, ofertando
condições objetivas de trabalho, voz e direito à participação nos eventos da
categoria, primando pela transparência e pelo respeito ao trabalho
desenvolvido; 
Ofertar capacitação continuada às agentes fiscais do CRESS/PB, com vistas ao
aprimoramento do processo de trabalho, instituindo, inclusive, processos que
possibilitem a troca de experiências com agentes fiscais de outras regionais;
Dar continuidade às ações conjuntas de fiscalização em parceria com o
Ministério Público e demais entidades que compõem os comitês de
fiscalização, a exemplo do Comitê Permanente de Monitoramento e
Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) do
Estado da Paraíba, bem como as demais instituições de direito. 
Desenvolver estratégias que garantam uma maior participação das/os/des
Assistentes Sociais na reunião de entrega dos Documentos de Identificação
Profissional (DIP’s);

Promover oficinas, seminários e rodas de diálogo sobre as condições éticas e
técnicas do trabalho profissional, bem como incentivar a elaboração de cursos
de extensão em parceria com Instituições de Ensino Superior;
Divulgar as ações desenvolvidas pela COFI nos meios oficiais de comunicação
do CRESS/PB e nos eventos políticos e científicos da categoria; 
 Atentar para Orientação e Fiscalização das/os/des Assistentes Sociais sobre a
relação de trabalho junto a justiça, desenvolvendo ações que possam instituir
diálogos entre esses atores sociais;
Orientar e Fiscalizar o trabalho profissional das/dos/des Assistentes Sociais
junto a temáticas de relevância para a construção política da profissão, tais
como: questões de gênero, raça, etnia, sexualidade, deficiência e classe social;
Fortalecer a participação de profissionais de base na COFI, bem como a
articulação com as demais comissões do CRESS/PB; 
Contribuir com a realização do Projeto Ética em Movimento; 
Orientar a categoria sobre a produção de documentos técnicos e/ou opinião de
documentos técnicos em matéria do Serviço Social. 
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Reafirmar posicionamento contrário à Emenda Constitucional nº 95/2016,
que limita os investimentos nas políticas públicas no âmbito da Seguridade
Social e restringe o acesso aos direitos sociais pela classe trabalhadora; 
Potencializar a Comissão de Seguridade Social como um espaço privilegiado
de debates, articulação e organização dessas políticas, bem como das/os/es
Assistentes Sociais que nelas estão inseridas/os/es;
Fortalecer as ações em defesa da Assistência Social como direito, do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) como política pública e das condições de
trabalho e Assistentes Sociais e demais trabalhadoras/es na perspectiva de
garantia da qualidade dos serviços prestados à população;
Intensificar a articulação com os Fóruns Regionais, Estaduais e Municipais de
Trabalhadoras/es do SUAS como estratégia de fortalecimento das lutas no
âmbito da Política de Assistência Social;
Defender e incidir politicamente para a realização de Concurso Público nas
esferas federal, estadual e municipal em todo estado da Paraíba;

Após quase 23 anos da aprovação da “Carta de Maceió”, reafirmamos o
compromisso com a defesa de uma concepção de Seguridade Social ampliada,
entendida como um padrão de proteção social universal, redistributivo, de
responsabilidade estatal e que incorpore além das políticas de saúde, previdência
social, assistência social e educação, os determinantes moradia, alimentação,
trabalho, lazer, segurança, transporte, cultura, entre outras, conforme
explicitada na Carta de Maceió (2000).

As ações no âmbito da Seguridade Social são contínuas e permanentes, sendo
fortalecidas pela articulação conjunta com outros sujeitos coletivos que
compartilham dessa mesma concepção que defendemos.  Por esse motivo,
permanecerão na nossa agenda e no horizonte programático de nossas bandeiras
para o próximo triênio (2023-2026) as seguintes ações: 

II - SEGURIDADE SOCIAL E
POLÍTICAS SOCIAIS
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Defender o Serviço Social na Previdência Social, incidindo politicamente
contra o seu processo de desmonte na perspectiva de defesa das competências
estabelecidas no artigo 88 da Lei nº 8.213/91, da Matriz Teórico-Metodológica
do Serviço Social na Previdência Social, e do Manual Técnico do Serviço
Social;
Manter articulação permanente em defesa da ampliação do acesso ao
Benefício de Prestação Continuada (BPC), enquanto benefício assistencial não
contributivo de valor não inferior a 1 (um) salário-mínimo, pautado nas
condições de vida da população e não no recorte absoluto de renda e em
práticas fiscalizatórias do Estado;
Intensificar as ações em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) público,
estatal, de qualidade e sob a gestão direta do Estado, na perspectiva de sua
responsabilização na condução das políticas sociais e contra as diversas
modalidades de privatização da saúde. Manter constante articulação com os
Fóruns e com a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde; 
Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos
de atenção à população que utiliza os serviços de saúde mental, álcool e
outras drogas em articulação com as instâncias de controle social e com os
movimentos sociais, na perspectiva de ampliação e consolidação de uma rede
substitutiva capaz de sustentar uma ação integral antiproibicionista e
antimanicomial;
Dar continuidade às atividades referentes ao Fórum de Assistentes Sociais na
Saúde e intensificar a articulação e atuação do CRESS/PB no Fórum
Paraibano em Defesa do SUS; 
Realizar ações em defesa da educação pública e da assistência estudantil
como direito, bem como das atribuições privativas e competências do
trabalho profissional nesses espaços, na direção do Projeto Ético-Político;
Apoiar e fortalecer a articulação da Comissão de Educação do CRESS/PB,
ampliando a participação de profissionais de todo o estado da Paraíba; 
Fortalecer a Comissão de Educação do CRESS/PB para formulação de
estratégias, de forma articulada com o Conselho Regional de Psicologia
(CRP), com vistas a incidir politicamente para a efetivação da inclusão de
Assistentes Sociais e Psicólogas/os/es na Política de Educação Básica,
conforme previsto na Lei nº 13.935/2019. 
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Fomentar junto ao Poderes Executivos e Legislativo Estadual e Municipais, o
debate sobre a necessidade de elaboração, financiamento e implementação de
políticas públicas em defesa e garantia dos Direitos Humanos; 
Atuar junto ao  Conselho Estadual de Direitos Humanos para a realização de 
 fóruns, seminários e debates em instituições como escolas, ONG’s e outros
espaços, acerca de temas referentes aos  Direitos Humanos; 
Assegurar a representação do CRESS/PB nos Conselhos Estaduais e
municipais da Criança e do Adolescente, da Mulher, da Pessoa Idosa, da
pessoa com deficiência e outros conselhos de direitos humanos e de políticas
públicas;

O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social se coloca enquanto
expressão das lutas históricas e do reconhecimento da categoria ao processo de
luta de classes. Nosso Projeto articula o que nos representa enquanto profissão,
nossos valores, a função que desenvolvemos na sociedade, como somos
reconhecidas/os, normas e práticas que nos orientam no trabalho profissional, de
acordo com as referências políticas, éticas e técnicas e teórico-metodológicas da
profissão.

O Código de Ética (1993),  e a Lei que regulamenta a profissão (nº 8662/93) e as
Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) expressam  a  materialização do
Projeto Ético-Político profissional construído historicamente no seio da categoria.
Sendo esses, a sustentação legal do trabalho profissional das/os/des Assistentes
Sociais. Porém, a profissão não se restringe aos arcabouços legais, ela se articula
e se respalda com outros sujeitos para a defesa de projetos de interesse da classe
trabalhadora e na construção de uma sociedade anticapitalista, antirracista e
antipatriarcal. A defesa dos direitos humanos é um dos direcionamentos do
Projeto Ético-Político, enquanto direito universal e inegociável dessa
humanidade a ser estendida a todas/os/es. Diante disso, apresentamos como
estratégias de trabalho as seguintes propostas:

III - ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
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Reafirmar o compromisso de realização de formação anual do Curso Ética em
Movimento, de forma a fortalecer e intensificar a aproximação da categoria
profissional com o Projeto Ético-Político Profissional, bem como construir e
fortalecer as Comissões de Instrução, a fim de promover a qualidade e
seriedade da avaliação dos processos éticos;
Fortalecer a Comissão de Ética e Direitos Humanos com programação anual
de debates, momentos  formativos e reuniões ampliadas; 
Intensificar as lutas nos diversos espaços de enfrentamento ao preconceito e
ao capacitismo na sociedade, na profissão e nos espaços sóciocupacionais,  na
luta por políticas de acessibilidade e inclusão em articulação com as
demandas do trabalho profissional; 
Promover debates, ações e pronunciamento sobre o enfrentamento à
LGBTQIAPN+fobia (lesbofobia, homofobia, bifobia e transfobia), em
articulação com as demandas do trabalho profissional e com os movimentos
de mulheres, negros e negras e LGBTQIAPN+;
Realizar discussões e apoiar a categoria no  enfrentamento nos diversos
espaços sócio-ocupacionais sobre racismo institucional e religioso,
considerando as violências e violações de direitos que acometem a juventude
negra, mulheres negras, populações quilombolas, indígenas, ciganas,
população em situação de rua, comunidades periféricas, imigrantes e
refugiados que perpassam os espaços sócio-ocupacionais;
Empenhar esforços no enfrentamento à violação de direitos humanos de
crianças e adolescentes com o compromisso de integração e articulação com o
Sistema de Garantia de Direitos do Estado da Paraíba e no monitoramento
aos Planos Decenais de Crianças e Adolescentes;
Reafirmar o posicionamento  contrário à Lei nº 13.431/2017, quanto às
contradições e a esvaziamento dos serviços de proteção social do SGDCA
postas nos instrumentos de "escuta especializada" e "depoimento especial" 
 que amplia para além do sociojurídico atribuições postas aos profissionais de
Serviço Social, sem a devida especificação e condições específicas para o
desenvolvimento da ação e fere a autonomia dos profissionais da saúde,
educação e assistência social;
Intensificar os estudos e debates quanto às atribuições privativas e
competências profissionais dasos/es Assistentes Sociais nas equipes
multidisciplinares do Sistema Prisional, Centros Socioeducativos, educação
básica e assistência social;
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Incentivar e participar ativamente de eventos, debates e encontros da
categoria profissional e outros espaços, acerca de temas referentes ao
abolicionismo penal,  e a Justiça Restaurativa, descriminalização das drogas
e a Política de Redução de Danos na Paraíba numa perspectiva
antiproibicionista e antimanicomial;
Articular debates junto à Rede de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres na Paraíba e outros movimentos sociais feministas, no sentido de
fortalecer a Lei Maria da Penha.

IV- FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Rearticular o Fórum Contra a Precarização da Formação e do Trabalho de
Assistentes Sociais, em conjunto com UFA’s, Abepss e Enesso;
Articular com as Unidades de Formação Acadêmica da Paraíba e cooperar
para a Educação Permanente de Assistentes Sociais;
Fomentar o respeito à Resolução do CFESS 533/2008 e o permanente
incentivo à realização dos Fóruns locais, regionais e estadual de Estágio,
visando o fortalecimento da Política Nacional de Estágio da ABEPSS;

Buscando a defesa de uma formação profissional profundamente sintonizada
com os princípios historicamente defendidos pela profissão, a Chapa “Sem medo
de lutar, cabe a nós resistir: Luciana, presente” apresenta cinco grandes eixos
propositivos para o triênio do CRESS PB, em uma perspectiva ético-política que
possibilite a mediação das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e
técnico-operativas da profissão. O tempo presente, cheio de desafios, demonstra a
agudização de uma crise profunda e que se mostra cada vez mais refratária
(NETTO, 1991) e impacta decisivamente na vida dasos/es trabalhadoras/es e
asos/es Assistentes Sociais não estão isentos destes influxos e uma formação
profissional atenta à este movimento e que se proponha à uma intervenção
crítica na vida social é pedra angular para a busca coletiva de superação deste
profundo declínio civilizatório.
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Proporcionar o debate sobre os cursos de extensão e/ou cursos livres em
Serviço Social, junto à categoria profissional, realizando  mapeamento,
seguido de denúncia sobre possíveis irregularidades e o acompanhamento
das ações junto aos órgãos competentes;
Estimular ações voltadas à educação permanente junto às organizações
profissionais e UFA’s acerca das relações étnico-raciais e da diversidade
sexual.
Acompanhar permanentemente o processo de curricularização da extensão
universitária nos cursos de Serviço Social do Estado da Paraíba. 

V- COMUNICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES 

Assegurar a Comunicação de acordo com a 4ª edição da Política Nacional de
Comunicação, construída coletivamente no ano de 2022;
Fortalecer a comunicação crítica e de qualidade entre a categoria de
Assistentes Sociais, com os movimentos sociais, com outras categorias e com a
sociedade brasileira;
Contribuir para o enfrentamento da desinformação presente em nossa
sociedade e expressa nos diferentes meios de comunicação;
Promover a defesa da profissão conforme o Código de Ética da/o/de Assistente
Social e da Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão;

O desenvolvimento das forças produtivas possibilitaram uma exponencial
ampliação da tecnologia e dos meios de comunicação que hoje são parte do nosso
cotidiano. Mas é nesse cenário que se intensifica a desinformação presente nos
diferentes veículos comunicacionais, com forte atuação de setores
ultraconservadores. A essa realidade, sem medo de lutar, cabe a nós resistir e
disputar esses espaços, de modo crítico e de forma a qualificar os debates sobre a
comunicação social no tempo presente.
Em consonância com o Conjunto CFESS-CRESS a perspectiva que defendemos é de
que a comunicação é um direito humano que deve ser viabilizado de modo amplo,
popular, plural e democrático para toda a sociedade brasileira.
Temos como principais propostas para esse permanente e importante eixo:
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Identificar quais os meios de comunicação que as/os/es Assistentes Sociais
utilizam com mais frequência e que tipos de materiais esperam do CRESS;
Garantir a acessibilidade dos materiais elaborados, desde sua produção para
que essa seja adequada e as suas formas de circulação;
Consolidar o acesso às tecnologias, na perspectiva da transparência das
informações e com a garantia da proteção de dados na gestão pública;
Promover debates acerca das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC’s) e sua utilização nos diversos espaços sócio-ocupacionais;
Contribuir com a articulação aos outros eixos temáticos.

VI- ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Dar continuidade aos avanços administrativos, financeiros e de gestão do
trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, buscando unidade nas concepções que
regem esse tema, além da uniformização de fluxos e processos;
Primar pela busca de alternativas que garantam aperfeiçoamento dos
serviços oferecidos à categoria profissional e que estabeleçam melhorias para
todo o Conjunto CFESS/CRESS; 
Aperfeiçoar a gestão democrática e participativa, em todos os seus níveis e
oferecer estrutura e condições para a materialização das ações políticas
inerentes às funções precípuas da entidade;

Pautado pela transparência, responsabilidade e compromisso ético,
continuaremos ao longo do próximo triênio fortalecendo os mecanismos de
transparência pública das ações e do uso dos recursos da categoria geridos pelo
Conselho, tendo como base as orientações dos órgãos normatizadores e
fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União (TCU), o CFESS, os Conselhos
Fiscal do CFESS e do CRESS. Nessa direção, reafirmamos e ampliamos os
mecanismos adotados dentro do eixo administrativo-financeiro com as seguintes
propostas:
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Intensificar a campanha para o enfrentamento à inadimplência discutindo
com a categoria os encaminhamentos devidos, seguindo as orientações dos
órgãos de controle e fiscalização, tendo como objetivo a redução da
inadimplência, mas sem perder de vista a perspectiva educativa e pedagógica
do Conjunto CFESS/CRESS;
Ampliar a transparência das ações e dos recursos públicos arrecadados pelo
CRESS, seguindo as orientações do TCU e da Lei de Acesso à Informação (Lei
nº 12.527/2011);
Avaliar a viabilidade orçamentária de construção de um auditório na Sede e
de aquisição de imóvel próprio para a Seccional/Campina Grande, a partir das
análises da viabilidade econômica e do equilíbrio financeiro do Regional;
Analisar a viabilidade de digitalização do arquivo do CRESS amparada pela 
 LAI;
Estimular a melhoria da gestão documental do CRESS.

VII- MOVIMENTOS SOCIAIS E
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Potencializar as ações de interiorização com a criação de NUCRESS’s
microrregionais e fortalecimento dos NUCRESS que já existem;
Alargar a participação de representação do CRESS nos Conselhos de Direitos e
de Políticas Públicas em níveis municipal e estadual; 

Na reconstrução democrática após um governo de extrema-direita, muitos
desafios se colocam no campo da participação política e dos movimentos sociais.
Se o processo de descenso das lutas sociais já estava na ordem do dia, nos últimos
quatro anos sofremos diversos golpes com o esvaziamento e extinção dos espaços
de participação e alguns conselhos de direitos, bem como pela profunda
perseguição às organizações da classe trabalhadora. Ao Serviço Social, em
consonância com nosso Projeto Ético-Político, cabe participar dessa reconstrução
da democracia, da luta pela ampliação da participação popular nos processos de
decisão política e do fortalecimento dos movimentos sociais. Se nesses quatro
últimos anos o cenário foi de destruição dos poucos avanços que tivemos desde a
Constituição de 1988, para os próximos anos não podemos recuar nas nossas
pautas históricas. Sem medo de lutar e resistindo, propomos: 
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Fortalecer os espaços de controle social no âmbito das políticas públicas, bem
como apoiar e defender o retorno dos conselhos e conferências que foram
extintos nos últimos anos, em conjunto com a ampliação da participação
crítica das/os/es Assistentes Sociais nesses espaços de participação popular;
Mobilizar e incentivar as/os/es profissionais para participação nos Conselhos
de Direitos e de Políticas Públicas como representação da categoria e/ou do
CRESS;
Ampliar a articulação com outros Conselhos Profissionais, entidades sindicais
e movimentos sociais na defesa dos direitos humanos, sociais e trabalhistas; 
Propor a criação do Fórum de Entidades (Conselhos Profissionais e Sindicatos)
para debater as condições éticas e técnicas de trabalho, bem como da condição
salarial das/os/es profissionais na Paraíba;
Promover discussões sobre a importância de participação dasos/des
Assistentes Sociais nos espaços de controle social, de defesa de direitos,
sindicais e movimentos sociais urbanos e rurais, bem como sobre a atuação
profissional nesses espaços sócio-ocupacionais, na perspectiva de fortalecer a
articulação do trabalho profissional com as lutas e demandas da classe
trabalhadora;
Participar de todas as instâncias de defesa da Democracia, defendendo a não
anistia de financiadores, incentivadores e partícipes de qualquer tentativa de
golpe no país. 
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A composição da chapa é diversa, plural e contempla diferentes espaços sócio-
ocupacionais. A nossa luta e defesa da profissão está ancorada nos valores e
princípios ético-políticos que balizam o projeto profissional do Serviço Social.

Composição da chapa
 Sem medo de lutar, cabe a nós resistir: Luciana, presente!

MEMBROS DA CHAPA

Thaisa VANESSA Costa
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PRESIDENTA
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Francisco Alyson de Lima
Silva 
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Maria Danielle Cristina
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MEMBROS DA CHAPA

Suplentes

Maria Carla Laiane
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Queiroz
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