
O conjunto CFESS/CRESS encontra-se em pleno processo eleitoral. O 
CFESS e os CRESS estão elegendo a nova gestão que se iniciará em 
maio de 2014 e findará em maio de 2017. Dos conselhos federais, o 

CFESS é o único conselho de regulamentação profissional que a direção é eleita 
pela categoria, por intermédio do voto direto, secreto e não obrigatório, e que 
estabelece quórum mínimo para a legitimação do processo. Entendendo-se que 
o voto é um direito político e não um dever, ficando assim explicita a defesa da 
ampla participação e da democracia.

Ao defendermos o voto não obrigatório como um direito político, estamos 
reafirmando o processo eleitoral como espaço de materialização da democracia, 
uma vez que trata-se de garantir a liberdade no processo de escolha.

Na defesa da liberdade como valor central e no compromisso com as lutas da 
classe trabalhadora estão impressos os valores de nosso projeto profissional. O 
CRESS 12ª Região defende o projeto ético-político do Serviço Social que fundado 
em princípios como o da liberdade, tem relação com um projeto profissional 
coletivo que visa romper com a fragmentação da totalidade.

Nesse sentido, votar é muito mais que um mero ato mecânico, mas situa-se 
no fortalecimento de um projeto de profissão, sendo de fato um processo que 
fortalece a organização da categoria profissional.

Em Santa Catarina, para esse processo eleitoral contamos com chapa única. 
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A chapa, “Coletivizar para seguir na luta”, surgiu da união de profissionais de 
diferentes campos de atuação (Assistentes Sociais ligadas/os às políticas de saúde, 
de assistência social, de habitação, de previdência, bem como ligados a unidades 
de formação acadêmicas, ao setor público e privado etc.).

O CRESS 12ª Região definiu o sistema misto de votação, esse sistema permite 
a votação presencial (em mesa eleitoral) e votação por correio.

A votação presencial em Santa Catarina ocorrerá dia 21/03/2014 (sexta-feira), 
das 09h às 19h30, no auditório do CRESS 12ª Região, sito a rua: dos Ilhéus, nº 
38, 12º Andar, Edifício Aplub, Centro, Florianópolis-SC.

A votação por correio requer que as/os Assistentes Sociais, assim que recebam 
a cédula envie de volta pelo correio ao CRESS/SC, por meio de carta resposta 
que foi encaminhada juntamente com a cédula, o que não vai gerar nenhum custo 
aos profissionais.

Serão considerados válidos os votos por correio que chegarem em até  12 dias 
contados a partir de 21/03/2014 (sexta-feira),  devido ao movimento de greve dos 
Correios, conforme Parecer Jurídico nº 18/14 de 07 de março de 2014, disponível 
no site do CFESS.

Oportuno informar aos Assistentes Sociais catarinenses que a chapa “Coletivizar 
para seguir na luta”, realizará no dia 18/03/2014 (terça-feira), a partir das 18h30, 
no auditório do CRESS 12ª Região uma apresentação de suas propostas, com 
posterior debate com a categoria. 

Convidamos cada Assistente Social a participar do processo eleitoral gestão 
2014/2017, para assim contribuir no processo de construção da democracia 
no âmbito do conjunto CFESS/CRESS e fortalecendo as nossas entidades 
representativas.

Comissão de Comunicação


