
INFORMES DO PLENO: 
Destaques e primeiras deliberações

Gestao Tempo de resistir: nenhum direito a menos!

CRESS-PR - Curitiba, 25 de fevereiro de 2019

CRESS-PR realiza pleno de 
avaliação e planejamento 

O CRESS-PR realizou no sábado, 23, reunião de planejamento 

com o objetivo de avaliar a implementação das ações 

planejadas no exercı́cio de 2018, a partir das deliberações do 

conjunto CFESS/CRESS e do Plano da Gestão "Tempo de 

Resistir, Nenhum Direito a Menos".

Participaram da reunião conselheiros/as e membros da 

coordenação da Seccional de Londrina e da coordenação 

provisória de Cascavel.

Darci Frigo, da ONG Terra de Direitos, analisou a conjuntura e 

destacou a importância do fortalecimento das instituições e 

órgãos de defesa de direitos diante da realidade de profundos 

retrocessos. Ele destacou que “estamos vivendo uma ruptura 

do pacto institucional com o desmonte da Constituição e a 

erosão da democracia, um estado permanente de exceção, de 

autoritarismo e de incertezas, no entanto, há possibilidades e é 

preciso enfrentar este perı́odo com diálogo cotidiano, 

aprofundando a formação e a unidade dos movimentos sociais 

em torno dos direitos já conquistados”.

A avaliação coletiva dos avanços e desafios se deu a partir dos 

eixos Defesa e Valorização da Profissão; Seguridade Social 

Pública, Democrática e Universal; E� tica, Direitos Humanos e 

Lutas Emancipatórias; Comunicação e Gestão Democrática e 

Participativa. Algumas prioridades de gestão foram 

destacadas e ações redimensionadas, com destaque para a 

qualificação do atendimento público prestado pelo CRESS;  a 

defesa de condições dignas, éticas e técnicas de trabalho; o 

lançamento do curso Assistente Social em Movimento; a defesa 

da Previdência Pública e de uma Seguridade Social Universal; 

a luta contra o “pacote anticrime”, o racismo, o feminicı́dio e as 

violências.

Destacou-se, ainda, a atuação das Seccionais e em particular, a 

criação da Seccional de Cascavel transpondo o momento de 

tantas adversidades com ações concretas de aproximação com 

a categoria profissional.

A conselheira presidenta, Joziane Cirilo, considera que foi um 

"momento importante para a gestão avaliar o plano de trabalho 

e redirecionar as ações de acordo com o atual cenário polı́tico e 

econômico do paı́s que provocam mudanças profundas para o 

trabalho do/a assistente social e que incidem no planejamento 

administrativo, técnico polı́tico e orçamentário do Conselho". 

A avaliação geral reforça a importância das ações 

descentralizadas e unificadas em todo o estado do Paraná. 

Serão realizadas ações de avaliação, monitoramento e de 

planejamento com os Núcleos do CRESS-PR na sede em 

Curitiba, dia 23/03; na Seccional Cascavel, dias 15 e 16/03 e em 

Londrina, dia 30/03, onde estarão presentes representantes 

dos núcleos, conselheiros/as e coordenadores/as. Na agenda, 

outros eventos estão programados com o objetivo de que cada 

vez mais a categoria se aproxime do CRESS-PR.
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