
As eleições para nova gestão do CRESS-PA (2017-2020) acontecem em uma conjuntura marcada, pela 

aceleração e intensificação dos desmontes das políticas sociais pelo governo ilegítimo de Temer, que ataca 

diretamente as conquistas históricas da classe trabalhadora e desta forma também das/os Assistente Sociais. 

Nesse contexto precisamos de um CONSELHO COMBATIVO, que invista na fiscalização como forma 

de subsidiar o trabalho técnico, ético e político da categoria e que coadune com projeto hegemônico da 

profissão.  

Apresentamos assim, uma síntese de nossas propostas que podem ser encontradas, de forma completa, em 
nossa Fanpage na Internet: 

 
FORTALECER E INOVAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: 
● Intensificar a fiscalização nos campos de estágio para combate das irregularidades que ferem as legislações 
próprias da profissão; 
● Implementar um sistema online de denúncias e orientações para o efetivo exercício profissional com acesso 
exclusivo da Comissão de Orientação e Fiscalização/COFI;  
●Potencializar a operacionalização do Sistema de Nacional de Fiscalização utilizado pelos CRESS do Brasil 
como instrumento de acompanhamento e monitoramento dos processos de trabalho do/da Assistente Social; 
 
REESTRUTURAR O NOSSO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: 

● Realizar estudo sobre a capacidade financeira do CRESS para o planejamento de investimentos futuros: 
Modernização/ampliação de seu espaço físico, tecnologia, equipamentos, acessibilidade; 
● Valorizar os/as trabalhadores/as do CRESS a partir da construção do Plano de Cargos Carreira e Salários-
PCCS e estudo de viabilidade econômica para a realização de concurso público ampliando o quadro de 
funcionárias/os para oferecer melhor atendimento aos profissionais; 
● Realizar campanha “Estou legal com o CRESS” para reduzir a inadimplência fortalecendo o exercício legal 
da profissão; 
 
FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE QUALIDADE 

● Potencializar o “Fórum de Estágio” construindo ações regionalizadas como espaço de fortalecimento da 

participação política de estudantes, profissionais e Instituições de Ensino Superior Públicas, Privadas e EADs 

em todo o Estado;  

● Debater com a categoria sobre a Residência Multiprofissional, observando os aspectos do projeto 

pedagógico, o papel do preceptor e campo de prática, destacando os desafios e as potencialidades dessa 

formação; 

● Realizar cursos de atualização profissional, em parceria com as CAIS, através das ações itinerantes da 

campanha “CRESS mais perto de você”;  

● Realizar o II Seminário de Formação e Exercício Profissional na Amazônia; 

● Realizar o II Seminário Estadual de Seguridade Social e Direitos Sociais; 

● Realização da Semana do/a Assistente Social descentralizada; 
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DEFESA DO NOSSO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E DIREITOS HUMANOS 

● Realização e ampliação do Curso “Ética em Movimento” para as regiões do Marajó (Breves), Carajás 

(Parauapebas e Marabá), Xingu (Altamira), Metropolitana (Marituba), Baixo Amazonas (Santarém), Nordeste 

(Bragança), Capim (Paragominas), Sul do Pará (Redenção) e demais municípios como Abaetetuba e 

Castanhal; 

● Campanha em Defesa Intransigente dos Direitos Humanos articulando e mobilizando os movimentos 
sociais, populares e as redes sociais para realizar eventos, campanhas e formação sobre: racismo; violações de 
direitos de mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos; lgbtfobia; população em situação de rua; 
internação involuntária e compulsória; trabalho escravo; imigrantes; tráfico de pessoas e outros que tratem do 
enfrentamento da desigualdade social e violação de direito; 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS E CONTROLE SOCIAL 

● Reativar e/ou fortalecer as comissões temáticas de Educação, Sociojurídica, Formação Profissional, 

Previdência Social, Saúde e Assistência Social integrando as comissões às deliberações dos Encontros 

Nacionais do conjunto CFES-CRESS;  às campanhas de luta por garantia de direitos e aos movimentos sociais 

e trabalhistas; 

● Fortalecer a participação do CRESS nas instâncias de Controle Social Democrático, atentando para as 

principais lutas do Conjunto CFESS/CRESS; 

 

COMUNICAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRÁTICA 

● Enviar um Boletim anual do CRESS com a prestação de contas da gestão facilitando o acesso às 

informações a todos (as) Assistentes Sociais do Estado do Pará; 

● Implantar o envio de Boletim Eletrônico mensal democratizando o acesso às informações e aos eventos do 

conjunto CFESS/CRESS para participação efetiva das/dos assistentes sociais; 

 

FORTALECER A SEGURIDADE SOCIAL ARTICULANDO JUNTO COM MOVIMENTOS 

SOCIAIS  

●Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), defendendo a Regulamentação da Lei 12.435/11;  

●Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do INSS; 

● Fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos usuários dos 

serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, articulado com o controle social e movimentos sociais; 

● Sensibilizar os municípios para elaboração e aprovação de projetos de lei que assegurem a inserção de 

Assistentes Sociais na Educação básica. 

 

COMISSÕES DE ARTICULAÇÃO INTERMUNICIPAIS  (CAI) 

● Fortalecer as comissões de Articulação de Castanhal, Capanema, Marabá (articulação com o conjunto 

CFESS/CRESS para transformar em seccional), Itaituba, Parauapebas, Redenção e Altamira; 

● Reativar a CAI de Abaetetuba; 

Criação das Comissões de Articulação Intermunicipal em Breves e Paragominas; 

● Realizar eventos de formação em conjunto com as CAIs, através da campanha “CRESS mais perto de você”; 

● Realizar a Semana do/a Assistente Social nos municípios onde existe as CAIs, com palestrantes de renome 

nacional ; 

SECCIONAL DE SANTARÉM 

● Reabrir e fortalecer a Seccional de Santarém; 

● Fortalecer a organização dos/as Assistentes Sociais das Regiões do Tapajós e Baixo Amazonas; 

● Realizar a Semana do/a Assistente Social com palestrantes de renome nacional; 

●Realização do 1º Seminário Regional de Seguridade Social e Direitos Sociais. 

 

Entre em contato conosco: 

Facebook: Lutar quando a regra é ceder - Chapa 1 CRESS 

Email: lutarquandoaregraeceder@gmail.com 


