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do conjunto CFESS/CRESS:

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020

O Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS é o fórum 

máximo de deliberação das ações do Serviço Social brasileiro. 

O evento está em sua 46ª edição e acontece em Brası́lia nos 

dias 7 a 10 de setembro, tendo como tema 'Vamos, levante e 

lute! Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou' 

(referência à música Lute, de Edson Gomes). Serão quatro 

dias de atividades e intensos debates sobre a conjuntura atual 

e, principalmente, sobre os desafios da profissão.

Antecedendo o Encontro Nacional foram realizados em cada 

uma das cinco regiões do paı́s os Encontros Descentralizados, 

que reúnem delegadas/os eleitas/os em Assembleia para 

participar tanto destes encontros regionais quanto do 

nacional. O Encontro Descentralizado da Região Sul aconte-

ceu nos dias 4 a 6 de agosto em Florianópolis (SC). Foi 

precedido pelo Seminário Regional de Serviço Social e 

Assistência Estudantil, realizado no dia 3, e pelo 13º Encontro 

do Fórum das COFIs da Região Sul e VII ComunicaSUL, que 

aconteceram simultaneamente no dia 4.

As/os assistentes sociais do estado do Paraná foram represen-

tadas/os por uma delegação eleita na Assembleia ocorrida no 

dia 1º de julho e contou com uma base representativa de todo 

estado. Foram defendidas propostas importantes diante do 

cenário de desmonte dos direitos, de precarização das 

condições de trabalho e dos serviços prestados à população.

No primeiro ano dos três anos de gestão o Encontro Nacional 

possui caráter deliberativo, por isso a importância de 

construção de uma agenda polı́tica que expresse os debates e 

proposições do Paraná e demais estados da região Sul. 

Movimentoeemm
CRESS PR 

Conheça os principais temas e posicionamentos debatidos no 

Descentralizado da Região Sul:

1. Orientação e Fiscalização Profissional: 

· Enfrentar as requisições indevidas do sistema de justiça com 

novos mecanismos regulatórios e polı́ticos (resolução do 

CFESS e protocolos), mediante definições que estabeleçam 

especificidades por inserção e complementaridade na atuação 

em rede, com ações de fortalecimento da atuação das/os 

profissionais e enfrentamento das propostas de terceirização 

e dos processos de precarização das condições de trabalho;

· Avançar na produção de regulamentações e notas técnicas 

sobre matéria privativa do Serviço Social, e orientações sobre 

produção/compartilhamento de informações com demais 

profissionais em prontuários e demais instrumentos;

· Difundir e orientar a categoria sobre posicionamento do 

conjunto CFESS/CRESS acerca da atuação de assistentes 

sociais em práticas de mediação e conciliação de conflitos;

· Aprofundar/ampliar o debate sobre a atuação profissional 

em Comunidades Terapêuticas, as implicações da Resolução 

de Anotação de Responsabilidade Técnica, assim como as 

ações e polı́ticas de redução de danos;

· Intensificar a luta pela realização de concursos públicos para 

assistentes sociais, tendo em vista as recentes contrarrefor-

mas que precarizam o trabalho profissional;

Propostas e agenda polı́tica 
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· Realizar levantamento prioritário sobre o trabalho profissio-

nal nas áreas da assistência social, do campo sociojurı́dico e da 

assistência estudantil, visando à produção de subsı́dios e a 

realização de seminários nacionais sobre os temas indicados;

· Aprofundar estudo jurı́dico com vistas a subsidiar estratégi-

as de enfrentamento às requisições expedidas aos/as assisten-

tes sociais para, no exercı́cio profissional assumirem tutela, 

curatela ou administração de recursos dos/as usuários/as com 

ou sem a devida nomeação legal;

· Promover discussão no âmbito dos CRESS sobre a ética 

profissional no exercı́cio profissional de assistentes sociais 

que ocupam cargos de gestão e coordenações de equipe de 

polı́ticas públicas;

· Realizar o III Seminário Nacional do Serviço Social no 

campo sóciojurı́dico.

2. E� tica e Direitos Humanos 

· Defender a manutenção do Sistema Nacional de Direitos 

Humanos e os sistemas especı́ficos; os mecanismos de 

denúncia, investigação e responsabilização; as ações de defesa 

de direitos; as polı́ticas de cuidado e proteção; 

· Fazer a ampla defesa do Plano Nacional de Polı́tica para 

Mulheres e da Lei Maria da Penha, e promover ações que 

qualifiquem o debate sobre gênero, mulher e exercı́cio 

profissional, em articulação com os movimentos sociais de 

mulheres e feministas;

· Intensificar as lutas contra a redução da maioridade penal e 

os retrocessos nos direitos e polı́ticas para as infâncias e 

juventudes;

· Intensificar ações de combate ao avanço do fascismo 

presente em polı́ticas e ações higienistas e de violência contra 

a população em situação de rua e LGBT;

· Combater as expressões do racismo institucional, religioso 

no âmbito da categoria profissional, considerando as 

violências e violações de direitos que acometem a juventude 

negra, mulheres negras, populações quilombolas e indı́genas 

e comunidades periféricas;

· Discutir e defender o direito à mobilidade humana (migran-

tes, refugiados, apátridas);

· Respeitar e defender o uso do nome social nos espaços sócio-

ocupacionais, assim como produzir orientação às/aos 

assistentes sociais que atuam em processos transexualizado-

res, visando garantir os direitos da População Trans; 

· Defender e respeitar a utilização do nome social nos espaços 

públicos e privados, no acesso às polı́ticas públicas para a 

população LGBT e no interior do Conjunto CFESS/CRESS, 

considerando o direto à livre identidade de gênero;

· Intensificar o debate sobre a luta de classe no interior da 

categoria profissional, diante da atual conjuntura de 

desmonte e aumento das violações de direitos, na perspectiva 

de instrumentalizar e fortalecer a luta cotidiana.

· Ampliação de promoção de ações em defesa da concepção 

crı́tica e ampliada da transversalidade dos Direitos Humanos, 

a partir dos princı́pios da sua integralidade e sua indivisibili-

dade, denunciando e se contrapondo à concepção jurı́dico 

formal de direitos humanos, que mascara o abismo da vida 

cotidiana e as contradições geradas pela sociedade capitalista;

· Criação de um guia virtual de legislação que verse sobre o 

Sistema de Proteção dos Direitos Humanos;

· Realizar o II Seminário Nacional de Direitos Humanos e 

Serviço Social, até o final de 2018, precedido de Seminários 

Estaduais.

3. Seguridade Social

· Fortalecer as lutas da categoria no conjunto das lutas mais 

gerais da classe trabalhadora contra as reformas que reduzem 

direitos socais e ameaçam a democracia;

· Intensificar as lutas contra o desmonte do Sistema U� nico de 

Assistência Social, diante do ataque às suas bases estruturan-

tes enquanto sistema público estatal, dos programas focalis-

tas e paralelos, como o Criança Feliz, a tendência de precariza-

ção do trabalho e refilantropização, o congelamento dos 

recursos pelos próximos 20 anos (PEC nº 55), e alterações no 

Benefı́cio de Prestação Continuada;

· Ampliar as lutas contra a precarização do trabalho e 

desregulamentação do Serviço Social no INSS, com defesa 

das condições de trabalho, competências e atribuições 

privativas, diante do contexto de desmonte em curso;

· Aprofundar as ações e as lutas contra a interna-

ção/acolhimento compulsória e involuntária;

· Defender polı́ticas e dispositivos redutores de danos e o 

acesso à saúde, como o Consultório na Rua, e fortalecer a luta 

antimanicomial;

· Defender polı́ticas públicas especı́ficas para migrantes, 

refugiados e apátridas, e ampliar ações para o acesso aos 

direitos sociais; 



· Intensificar ações em defesa do SUS e das condições de 

trabalho dos/as assistentes sociais, na perspectiva de 

responsabilização do Estado na condução das polı́ticas sociais 

e contra as diversas modalidades de privatização da saúde;

· Participar de ações polı́ticas em defesa da reforma agrária, 

da demarcação das terras indı́genas e quilombolas e das lutas 

pelo direito à cidade;

· Debater a concepção de assistência estudantil que potencia-

lize uma prática profissional fundamentada no projeto ético-

polı́tico profissional e fazer incidência para a aprovação da 

Polı́tica Nacional de Assistência Estudantil;

· Articular, regulamentar e acompanhar as representações do 

Conjunto CFESS/CRESS nos espaços públicos de controle 

social e participação popular para que sejam compatı́veis com 

a concepção de Seguridade Social ampliada expressa nas 

bandeiras de luta;

· Fomentar a discussão de criação de polı́ticas públicas 

especı́ficas para imigrantes e refugiados e ampliar a 

socialização de informações sobre o acesso aos benefı́cios 

assistenciais e previdenciários;

· Fomentar a discussão da ampliação de polı́ticas especı́ficas 

para população indı́gena;

· Realizar o I Seminário Nacional de Assistência Social e 

Serviço Social.

4. Formação Profissional e Relações Internacionais 

· Ofertar Cursos de Aperfeiçoamento (curta duração) 

voltados para atuação profissional na perspectiva da Polı́tica 

Nacional de Educação Permanente, considerando a realidade 

e as demandas do exercı́cio profissional;

· Intensificar debates acerca da precarização do ensino de 

graduação em Serviço Social nas modalidades presencial e à 

distância, bem como das repercussões futuras para a profissão;

· Fortalecer a articulação com as Unidades de Ensino e 

demais entidades da categoria;

· Fortalecer a fiscalização do exercı́cio profissional na 

formação, por meio de mecanismos jurı́dicos adequados às 

situações que se apresentem no cotidiano;

· Elaborar subsı́dios sobre a atuação da/o assistente social em 

regiões fronteiriças a partir do relatório do I Seminário;

· Realizar um levantamento para aferir o número de profissionais 

e instituições do Serviço Social no Brasil que realizam trabalho 

profissional prioritariamente em paı́ses da América Latina e 

Caribe e demais regiões do mundo para subsidiar um mapea-

mento da intervenção do Serviço Social brasileiro no mundo;

· Implementar a polı́tica de educação permanente, visando o 

fortalecimento do aprimoramento intelectual.

5. Administrativo e financeiro 

· Realizar estudo nacional sobre a realidade das/dos assisten-

tes sociais, considerando desigualdades regionais e diferenças 

de remuneração, e propor novos parâmetros que garantam 

maior equidade e impactem na redução da inadimplência e 

resultem em redução da anuidade, com adequação conforme 

faixa salarial e outros critérios;

· Aprimorar mecanismos de gestão democrática para o 

fortalecimento da participação da categoria;

· Aprimorar os sistemas de informação e prestação e serviços 

à categoria;

· Retomar e aprofundar o debate sobre as competências das 

Seccionais, de acordo com a natureza institucional dos 

CRESS;

· Implantar o voto online e a alteração de data da posse das 

gestões do Conjunto CFESS/CRESS para janeiro;

· Promover e aprimorar a acessibilidade (libras e áudio) no 

site do conjunto;

· Realizar adequações no módulo de credenciamento de 

campos de estágio e de fiscalização.

6. Comunicação 

· Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 

2017/2020: Serviço Social e trabalho profissional na luta por 

direitos com a classe trabalhadora;

· Manter mobilização permanente com a temática "Assis-

tentes Sociais em defesa dos direitos da classe trabalhadora 

e contra os impactos da contrarreforma no trabalho 

profissional";

· Criar espaços de debate sobre a democratização da comuni-

cação como direito humano;

· Aprimorar mecanismos que intensifiquem a comunicação 

com a categoria, fortaleçam a incidência polı́tica e valorizem o 

exercı́cio profissional.



Avaliações de Assistentes Sociais presentes no Descentralizado

Delegação do CRESS-PR no Encontro Descentralizado - Região Sul

“Avalio como um momento de alinhamento e debate das 

principais pautas da categoria e também de apreender as 

dinâmicas das discussões para o fortalecimento dos posiciona-

mentos a serem realizados na instância nacional.” (Lena Sonda 

–MPPR, Curitiba)

“Esse encontro foi extremamente forte, intenso nos debates e 

nos sentimentos. Nos mostrou que é na diversidade, pluralidade 

e contradição que avançamos nas lutas sociais e pessoais. Foi 

simplesmente emocionante, me senti parte do processo 

enquanto trabalhadora desse conjunto. Gratidão!” (Rosangela 

Colcete, Agente Fiscal)

“O descentralizado foi um espaço de muita construção, com 

ampla participação das/dos profissionais presentes que 

representaram muito bem suas delegações e trouxeram pautas 

importantes para o conjunto da categoria profissional. A 

participação estudantil amplia ainda mais o horizonte das/dos 

futuras/os assistentes sociais e colabora de forma incisiva para o 

processo de formação polı́tico profissional”. (Lucas Menezes, 

ENESSO)

“Acredito que o tempo presente nos traz desafios muito amplos e 

complexos, diante do avanço do conservadorismo, que ataca 

também a nossa categoria. Suspender o cotidiano, como fizemos 

no descentralizado, é uma forma imprescindı́vel de reorganizar 

a luta diante da dureza conjuntural. Espero que no nacional 

possamos aprofundar e dar direção polı́tica para o próximo 

perı́odo, pois entendo que além do aspecto dos desafios 

impostos nos espaços sociocupacionais temos o cenário politico 

nacional que exige de nós posicionamento convergente com os 

movimentos de luta e defesa do restabelecimento da democra-

cia. #ForaTemer #DiretasJá #NenhumDireitoAMenos” (Dara 

Santos, FAS, Curitiba)

“O encontro descentralizado materializa o processo de planeja-

mento e execução de ações do conjunto CFESS/CRESS de 

forma democrática. Participar desse momento enquanto 

trabalhadora CRESS-PR, quando passamos por uma conjuntu-

ra polı́tica/econômica totalmente contrária ao que defendemos 

enquanto categoria profissional, nos fortalece e nos faz acreditar 

que é possı́vel avançarmos contra o desgoverno atual!” (Roberta 

Mischiatti de Marco, Agente Fiscal)

“O encontro descentralizado foi um solo fértil de (re)afirmação 

das nossas lutas e de construção coletiva e democrática de 

estratégias para o enfrentamento da conjuntura atual que impõe, 

com cada vez mais rapidez e intensidade, inúmeros retrocessos 

para a classe trabalhadora”. (Bruna V. Viana, Agente Fiscal)

“O encontro nos reafirma que diante da conjuntura, principal-

mente no cenário polı́tico brasileiro, temos que continuar na 

militância e luta pelos Direitos Sociais, não aceitando os retroces-

sos que a atual "Ditadura" impõe. Os três Estados demonstraram 

maturidade e um olhar para a mesma direção. Nenhum Direito a 

menos”. (Teresinha Maria Wolff, Nucress Paranavaı́)

“Este descentralizado nos proporcionou momentos de debates e 

afirmações de nossos posicionamentos enquanto categoria 

forjada na luta e resistência contra o avanço do conservadoris-

mo em nosso paı́s”. (Hemerson Maziero, Professor do Curso de 

Serviço Social da Unifamma Maringá)

“O descentralizado foi um ótimo momento para alinhamento de 

debate e fortalecimento das ações”. (Alexsandra de Jesus, 

Hospital Zona Norte, Londrina)

“O encontro possibilitou muito aprendizado para quem assim 

como eu não conhecia a dinâmica das relações do conjunto 

CFESS/CRESS. Serviu para ver também que representar o 

CRESS-PR é um desafio e uma enorme responsabilidade”. 

(Rafael Muzi, Hospital de Clı́nicas, Curitiba) 

“O encontro descentralizado foi o momento de demarcarmos 

nossa posição em defesa da categoria profissional e dos direitos 

humanos. Momento que propiciou discussões fecundas e 

importantes na atual conjuntura de ameaça aos direitos e dos 

desafios que os assistentes sociais enfrentam cotidianamente no 

fazer profissional”.  (Luana Garcia Campos, Cáritas 

Arquidiocesana de Londrina)



Expectativa para o Encontro Nacional

CRESS-PR na construção e defesa da agenda polı́tica do Conjunto

“Minha expectativa para o Encontro Nacional é de que seja um 

espaço de discussão aberta, democrática e de escuta das 

propostas dos CRESS. Que a agenda polı́tica do Serviço Social 

seja planejada e deliberada a partir da atual conjuntura 

polı́tica e econômica do paı́s e das requisições da categoria 

profissional, em tempos de violações de direitos, retrocessos, 

desmonte do sistema de proteção social e de precarização e 

flexibilização das condições e relações de trabalho. Que seja um 

espaço de construção coletiva que respeite a diversidade das 

regiões do Brasil e a autonomia dos conselhos regionais para 

A gestão ampliada “Tempo de Resistir: nenhum Direito a 

Menos” tem implementado as ações programáticas, construı́-

das com ampla participação. Diante da realidade de profun-

das alterações no exercı́cio profissional, de precarização das 

condições de trabalho e pelo desmonte dos direitos, novas 

estratégias são necessárias, assim como a revisão de ações em 

curso. Neste sentido, a direção do CRESS-PR assume o 

compromisso de dar ampla visibilidade aos posicionamentos 

polı́ticos e às defesas a serem realizadas no Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, às ações de governabilidade da 

fazer a gestão, em especial da polı́tica de anuidade e inadim-

plência. O eixo Administrativo Financeiro é um dos eixos que 

deve proporcionar grandes debates uma vez que nos colocamos 

para fazer a discussão do valor da anuidade e do processo 

eleitoral online. A delegação do Paraná está preparada para o 

debate e para a defesa das nossas propostas. Precisamos sair 

com uma agenda que explicite direção polı́tica e posicionamen-

to firme dos/as assistentes sociais contra a agenda neoliberal 

em curso”. (Joziane Cirilo, conselheira presidenta do CRESS-

PR e assistente social do INSS)

jurisdição paranaense e aquelas que deverão ser acumuladas 

e democraticamente disputadas. 

O conjunto das propostas a serem implementadas expressam 

direcionamentos polı́ticos e ações programáticas, processo que 

será mais legitimado a depender da participação fortalecida da 

categoria em todo o estado do Paraná. Por isso, a importância 

da efetiva aproximação do CRESS-PR do cotidiano de 

trabalho, com adoção de mecanismos participativos na direção 

do fortalecimento do projeto ético-polı́tico profissional.
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Comissão de comunicação: Jucimeri Silveira, Tamires Oliveira, Daniel Soares da Silva e Sintática Comunicação.

“O encontro descentralizado da região sul foi muito importante 

na construção coletiva de pautas extremamente importante. 

Acredito que foi um aprendizado, e que vai nos dar mais 

condições para fazer tensionamentos no nacional com esse 

acúmulo adquirido”. (Pedro Girotto, Nucress Maringá)

“Avalio o encontro como positivo e rico. As diferenças de 

posicionamentos e ideias não nos deixaram sair do objetivo 

maior, a clareza na apresentação das propostas, a defesa dos 

posicionamentos de maneira democrática e respeitosa, mesmo 

diante de alguns momentos de tensão, que fazem parte do jogo 

democrático, o que enriqueceu nosso encontro. Obrigado pela 

vivência e partilha de conhecimentos e afetos. Sigamos firmes 

rumo ao nacional” (Daniel Soares da Silva, Londrina)

“Como trabalhadora do CRESS achei muito positiva minha 

participação. Muito aprendizado, conhecimento desta dinâmica 

tão intensa das discussões para a construção coletiva dessas 

pautas que antecede o Encontro Nacional. Agradeço pela 

oportunidade”. (Maria do Rocio Morona, CRESS-PR)

Delegação do CRESS-PR no Encontro Descentralizado - Região Sul


