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Chapa Única – Seccional de Montes Claros

dias 15, 16 e 17 de março de 2017

Caro/a Assistente Social
Nos dias 15, 16 e 17 de março de 2017 estão marcadas as
eleições do Conjunto CFESS/CRESS para o triênio 2017/2020.
A nossa participação no processo eleitoral, pela Seccional de
Montes Claros, foi incentivada e construída a partir de
conversas e encontros com colegas que compartilham do
ideário de estar no órgão de representação da categoria em
prol do fortalecimento da nossa profissão, em consonância
com os preceitos do projeto ético-político.
A nossa Chapa: VALE LUTAR NO MESMO NO NORTE:
FORTALECER A PROFISSÃO NA DEFESA DOS DIREITOS é
formada por profissionais de diferentes áreas de atuação,
numa tentativa de ampliar e trazer novos interlocutores
para esse espaço de representação.

É também na perspectiva de ampliar as estratégias e
parcerias para a consolidação da nossa Seccional, que
convidamos as/os assistentes sociais da área de
abrangência a participar desse momento, venham
conhecer e dialogar para que possamos ter um CRESS-MG
representativo e forte.
A efetiva participação do coletivo de assistentes sociais
da área de abrangência da Seccional de Montes Claros é
uma oportunidade de confirmar nosso compromisso
ético-político com o Serviço Social, afinal são 80 anos de
lutas, desafios e muitas conquistas.
Abraços fraternos

Nossos Princípios:
Gestão participativa e democrática;
Defesa por concurso público para os assistentes sociais;
Defesa das políticas sociais públicas universais;
Defesa e fomento de ações em prol da democratização da comunicação;
Valorizar, defender, fortalecer e publicizar a profissão.
SISTEMA DE VOTAÇÃO!
O CRESS-MG adotará o Sistema Único por correspondência, no qual as/os assistentes sociais aptos a votar irão receber, em seu domicílio, via
correios, as cédulas para votação, acompanhadas de uma carta-resposta e das instruções para votação. Desse modo, a direção da Seccional
de Montes Claros será escolhida na modalidade do sistema eleitoral único por correspondência. Lembrando que estão aptos a votar os
assistentes sociais regularmente inscritos, em pleno gozo de seus direitos profissionais e quites com suas obrigações pecuniários junto ao
CRESS 6ª Região.

Conheça o nosso Blog: http://valelutarnomesmonorte.blogspot.com.br

Quem somos!
Coordenadora: Carla Alexandra Pereira, assistente social graduada pela PUC - Minas (1998), especialização
em Serviço Social e Política Social pela UNB (2001) e mestrado em Serviço Social pela PUC-SP (2008). Desde
2003, compõe o quadro de servidoras/es efetivas/os do TJMG, atualmente trabalha na Setor Técnico da
Infância e Juventude da Comarca de Montes Claros/MG. Em 2010, atuou na docência/ professora designada
da UNIMONTES no Curso de Serviço Social. Tem experiência na militância política: movimento estudantil,
Gestão do CRESS-MG (2002-2005) e Seccional de Montes Claros na Gestão (2011-2014); Conselho Municipal
de Assistência Social de Montes Claros Gestão 2014-2016. Tem experiência na área de Serviço Social com
ênfase nos temas: ética, serviço social, laudo social.
Secretária: Kátia Tatiane de Oliveira Brito, assistente social graduada em
Serviço Social pela Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes - 2013,
cursa a especialização em Gestão do Sistema Prisional pelo Instituto Prominas ISEIB. Em 2014 atuou como mobilizadora social no programa do governo
federal Água para Todos; atualmente compõe o quadro técnico do núcleo de
atendimento do Presídio Alvorada de Montes Claros – MG.
Tesoureira: Valdenia Costa Faria, formada pela Pontifícia Universidade
Católica de BH em 2001; pós graduação em Administração e Planejamento
de Projetos Sociais. Atuou na Prefeitura Municipal de Minas Novas, Santa
Casa de Montes Claros, Prefeitura Municipal de Montes Claros, atualmente
na Fundação Sidertube (Grupo Vallourec) . Coordenação do NAS Montes
Claros e participante como base da COFI, Seccional Montes Claros.

Primeiro Suplente: Leonardo Prates, assistente social formado pela
Faculdade Santo Agostinho, Especialista em Gestão da Política de
Assistência Social pela Faculdade Santo Agostinho, Pós Graduando em
Gestão Estratégica em Políticas Públicas pela UNICAMP, foi membro do
Núcleo de Assistentes Sociais (NAS) de Montes Claros no período de
2016-2017. Militou no movimento estudantil no Centro Acadêmico da
Faculdade Santo Agostinho. Atua como gestor de projetos na DESPRO –
Desenvolvimento de Projetos e Consultoria.

Segundo Suplente: Wesley Helker Felício Silva - Assistente Social formado
pela Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES, mestre em
Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF e doutor em
Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. Professor
do curso de Serviço Social da UNIMONTES. Foi colaborador de base da
Comissão de Seguridade Social Ampliada da Seccional de Montes ClarosMG (CRESS 6ª Região).
Terceiro Suplente: Dimas Ribeiro Sales, graduado em Serviço Social
pela Fundação Santo Agostinho (2010); licenciado em Filosofia pelo
Instituto de Ciências Sociais e Humanas - ICSH (2007); pós graduado
em Atendimento Psicossocial e Jurídico pela Faculdade de Educação
da Serra ES (2015), Foi agente Multiplicador do Ética e Movimento CRESS/6º Região/Seccional Montes Claros de 2011-2014, Base da
comissão de trabalho e formação profissional - CRESS 6º
Região/Seccional Montes Claros
2011-2014, Coordenador da
Unidade de Acolhimento Institucional Lar Dom Bosco no Município
de Montezuma MG em 2016.

Chapa Única – Seccional Montes Claros

NOSSAS PROPOSTAS
EIXO: TRABALHO E FORMAÇÃO
Formação permanente: seminários, encontros, rodas de conversas, minicurso, oficinas sobre
temas relevantes à categoria;
Potencializar a organização dos NAS (encontro semestral/regionalização);
Promover maior interação entre os estudantes dos cursos de Serviço Social e a Seccional;
Realizar ações conjuntas entre as entidades da categoria (CFESS, CRESS, ABEPSS, ENESSO),
unidades de formação acadêmica, CA's e DA`s da região.

EIXO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Intensificar as ações da COFI nos municípios de abrangência;
Aumentar o número de agente fiscal;
Promover ações políticas de orientação junto à categoria e às instituições para a implantação
das 30 horas;
Promover ações político-pedagógicas voltadas ao exercício profissional (condições de
trabalho, assédio moral);
Publicizar os dados coletados e as análises construídas a partir das fiscalizações realizadas na
área de abrangência;

EIXO: COMUNICAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO
Implementar ações preventivas e educativas: inadimplência e obrigações pecuniárias;
Articular junto aos órgãos públicos, associações de municípios e sindicatos com vista à
interlocução sobre as formas de cumprimento da jornada de 30 horas;
Fomentar articulações com entidades representativas do Serviço Social, movimentos sociais,
espaços de controle social e outras categorias profissionais que atuem na defesa dos direitos.

Vote Chapa Única
VALE LUTAR
NO MESMO
NORTE

Participe!
Vote!

