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TRIÊNIO 2023 - 2026

CHAPA 1

      “Reconstruir e Fortalecer: é tempo de
democracia, ação e esperança” é uma chapa
formada por assistentes sociais
comprometidas/os/es com a defesa do
projeto ético-político sustentado pelo Código
de Ética Profissional de 1993 (Lei 8662/93).
   Compreendemos que em tempos de
ataques aos direitos da classe trabalhadora,
das minorias representativas - mulheres,
idosos, crianças e adolescentes, pessoas
negras, indígenas, com deficiência e
LGBTQIA+Is, e ao desenvolvimento
sustentável - é fundamental que o conjunto
CFESS-CRESS organize a categoria
profissional nas lutas pela democracia, pela
garantia de direitos, das políticas sociais,
especialmente as de caráter público e
universal.
    Somos assistentes sociais de variados
espaços sócio-ocupacionais, com
experiência de luta em diversas frentes e
movimentos sociais, e estamos
unificadas/os/es por um CRESS ativo, que
esteja presente no cotidiano das/os
estudantes de Serviço Social e das/os
assistentes sociais. 

COMPONENTES DA CHAPA

Diretoria 
Presidenta: Karina Aparecida Figueiredo
Vice Presidenta: Gislaine Andrea Almeida
1ª Secretária: Ana Luíza Ribeiro Câmara
2ª Secretária: Lorena Kelly Ramos Leite
1ªTesoureira: Ágata Parentes Ferreira 
2ª Tesoureira: Shirlei Pereira dos Santos 

Conselho Fiscal 
1ª Membra: Valnéia Martins da Silva
2ª Membro: Sabino Manda
3ª Membro: Jean Vitor Cândido

14 A 16 DE MARÇO
 - ONLINE

@reconstruir_e_fortalecer



 OBJETIVOS

● Consolidar o Projeto Ético Político do
Serviço Social e sua vinculação aos interesses
e demandas da classe trabalhadora na ótica
da emancipação humana;
● Fortalecer a compreensão da sociedade, do
governo e das demais categorias profissionais
quanto às competências e atribuições
privativas da/do Assistente Social;
● Potencializar a presença do CRESS no
cotidiano das/os[1] e estudantes e
profissionais do Serviço Social;
● Fomentar a abertura de campos de estágio
em Serviço Social, e apurar o cumprimento
das exigências legais sobre o seu
funcionamento;
●Rearticulação e reconstrução das instâncias
colegiadas de controle social e participação
popular voltadas à efetivação das políticas
sociais, assim como das demais políticas
públicas setoriais;
● Implementação, aprimoramento e
continuidade das estratégias de comunicação
das ações do CRESS/DF;
● Continuidade das articulações dialógica
entre as esferas acadêmicas em especial,
instâncias como ENESSO, ABEPSS e IES;
● Promover ações de fortalecimento e
aprimoramento das comissões temáticas
existentes no CRESS e a criação de
comissões necessárias aos temas e questões
da atualidade;
● Atuar pela efetivação dos concursos
públicos e pela defesa da carreira do Serviço
Social na esfera pública e privada;
● Fomentar a organização da categoria na
defesa da realização de concursos públicos e
planos de carreira no âmbito do Distrito
Federal e na esfera privada.
o de é mais interessante por não reforçar a
binariedade

METAS

Fomentar o pleno funcionamento e a
realização de reuniões regulares das
comissões e GTs:

-Comissão Administrativo Financeiro
-Comissão de Orientação e Fiscalização
-Comissão de Formação
-Comissão de Ética e Direitos Humanos
-Comissão de Seguridade Social
-Comissão de Comunicação
-Comissão de Inscrição
-Comissão Permanente de Ética

●  Implementar o trabalho dos grupos
temáticos existentes no Conselho,
fortalecendo a mobilização da categoria
na participação social;

●  Implementar a realização de oficinas
para debates e formações semestrais,
voltadas a estudantes e profissionais de
Serviço Social;

●  Promover reuniões trimestrais com a
categoria profissional.

NOVAS FRENTES DE ATUAÇÃO E
FORMAÇÃO

● Comissão Anti Capacitista

● Comissão LGBTQIA+

O que preciso para votar? 
 

Estar com a inscrição regular no 
CRESS/DF e com o pagamento das 

anuidades de 2022 em dia. 
 

Consulte sua situação e atualize 
seus dados junto ao CRESS/DF


