
 

 

Conselho Regional de Serviço Social – Seccional Cascavel 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

“Descentralizar para Fortalecer e Resistir” - Gestão 2019-2020 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Coordenação “Descentralizar para Fortalecer e Resistir” - Gestão 2019-2020 iniciou 

suas atividades em 26 de abril de 2019 alinhada aos princípios e valores do Código de 

Ética Profissional e Lei 8.662/93 que Regulamenta a Profissão, atuando na perspectiva 

da defesa da Profissão, do exercício profissional e da qualidade dos serviços prestados 

à sociedade. Visa ainda, a defesa do Projeto Ético-Político do Serviço Social a partir de 

uma gestão colegiada. 

Neste sentido, considerando que a Seccional Cascavel teve sua criação recente, 

inaugurada no dia 24/04/19, com sua primeira Gestão oficial assumindo na mesma data 

com a tarefa principal de aproximar as atividades administrativas e mobilização política 

do CRESS/PR com apoio dos NUCRESS de Pato Branco, Toledo, Umuarama, Campo 

Mourão, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão aos 1.819 (quatrocentos e sessenta e sete) 

profissionais ativos na região, bem como junto às Unidades de Formação Acadêmicas – 

UFAS na perspectiva de fortalecimento da categoria profissional na região. 

As ações compiladas neste documento foram realizadas tendo em vista o Planejamento 

realizado no ano de 2019 e de acordo com os eixos do Planejamento Estratégico. 

A Coordenação “Descentralizar para Fortalecer e Resistir” - Gestão 2019-2020, 

desenvolveu atividades por meio da mobilização e participação em vários municípios, 

demarcando momentos de articulação e fortalecimento da categoria profissional de 

assistententes sociais na região de abrangência da seccional Cascavel. 

 

ABRIL/ 2019 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

Data: 26/04/2019 

Local: Auditório Arnaldo Busato - UNIOESTE 

Nome do Evento: Posse da Coordenação - Seccional Cascavel 

Participante(s): Tatiane Martins, Vantuir Trevisol, Ereni de Jesus Galvão, Maria 

Aparecida M. M. Taparowsky, Edyane Silva de Lima e Patricia de Oliveira dos Santos. 

Descrição das atividades: Eleição para a Coordenação da Seccional Cascavel - Pleito 

2019/2020. 



 

 

 
 

MAIO/ 2019 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 



 

 

Data: 01/05/2019 

Local: Gerência Executiva do INSS 

Nome do Evento: Reunião da Coordenação da Seccional Cascavel 

Participante(s): Tatiane Martins, Edyane Silva de Lima, Patrícia de Oliveira dos 

Santos, Vantuir Trevisol, Maria Aparecida Melo Meneses Tamparowsky e Ereni 

Galvão 

Descrição das atividades: Reunião para deliberação da Coordenação da Seccional 

Cascavel. 

 

 

Data: 10/05/2019 

Local: Seccional Londrina - CRESS/PR 

Nome do Evento: Visita à Seccional  

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: A coordenadora da Seccional Cascavel, Tatiane Martins, 

esteve presente na Seccional de Londrina a fim de conhecer a equipe de trabalho, a 

coordenação e as rotinas lá existentes, e assim fortalecer o intercâmbio de 

informações para o desenvolvimento das atividades da recém inaugurada Seccional 

Cascavel. 

 

Data: 14/05/2019 

Local: Anfiteatro PREMEN - Toledo/PR 



 

 

Nome do Evento: XXVI Semana Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste 

Campus Toledo. 

Participante(s): Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: 

A Seccional de Cascavel foi convidada a participar do Evento supracitado compondo 

a mesa de abertura. Aproveitou-se a oportunidade para colocar a Seccional Cascavel 

à disposição dos profissionais da região. Abaixo, fotos do evento: 

 

 
 

 

 

Data: 15/05/2019 

Local: Anfiteatro Unioeste - Francisco Beltrão/ PR 

Nome do Evento: “Regressão de Direitos tem classe e cor: assistentes sociais no 

combate ao preconceito” 

Participante(s): Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: 

Atividade desenvolvida pelos NUCRESS de Francisco Beltrão e Pato Branco em alusão 

ao dia do Assistente Social. Em um primeiro momento foi realizado uma fala pela 

sobre as experiências vivenciadas pela Comunidade Quilombola “Adelaide Maria 

Trindade Batista”, na Cidade de Palmas-PR, com a palestrante Maria Isabel Cabral 

da Silva. Em um segundo momento, a Docente Esther Luiza de Souza Lemos fez uma 

fala abordando a temática do encontro. Na oportunidade, a Seccional fez uma fala 



 

 

breve sobre a importância da Seccional enquanto espaço coletivo dos assistentes 

sociais, divulgando endereço e telefone para contato. Abaixo, fotos do referido 

evento: 

 

 
 



 

 

 
 

 

Data: 16/05/2019 

Local: Anfiteatro SESC - Campo Mourão/ PR 

Nome do Evento: “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo” 

Participante(s): Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: 

A Seccional Cascavel foi convidada pelo NUCRESS de Campo Mourão a participar do 

evento alusivo ao Dia do Assistente Social, com foco do combate ao racismo. A 

facilitadora do diálogo foi a Assistente Social Tatiana Balbino, conselheira do 

CRESS/PR. Na oportunidade, a Seccional fez uma fala apresentando o espaço e se 

colocando à disposição para o atendimento de demandas dos profissionais. Segue 

fotos do evento: 

 



 

 

 
Data: 23/05/2019 

Local: Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG 

Nome do Evento: Desafios Contemporâneos da Gestão do SUS 

Participante(s): Tatiane Martins  

Descrição das atividades: A coordenadora Tatiane Martins esteve presente na 

abertura do evento como representante da Seccional Cascavel - CRESS/PR. 

 



 

 

Data: 24/05/2019 

Local: Umuarama 

Nome do Evento: Evento Alusivo ao dia do (a) Assistente Social 

Participante(s): Ereni Galvão 

Descrição das atividades: A tesoureira Ereni Galvão esteve presente no evento 

como representante da Seccional Cascavel - CRESS/PR. 

 

 
 

 

 

 

Data: 25/05/2019 



 

 

Local: Seccional de Cascavel - Cascavel/ PR 

Nome do Evento: “Se cortam direitos, quem é preta e pobre sente primeiro. A gente 

enfrent o racismo no cotidiano! Assistentes Sociais no Combate ao Racismo” 

Participante(s): Edyane, Patricia, Maria Aparecida, Ereni, Tatiane Martins e Vantuir 

Trevisol 

Descrição das atividades: 

Atividade desenvolvida na sede da Seccional de Cascavel com a finalidade de discutir 

e refletir sobre o tema elencado pelo Conjunto CFESS/CRESS para o ano de 2019. Em 

um primeiro momento, a coordenadora Tatiane Martins fez uma contextualização 

da Seccional de Cascavel bem como da profissão Serviço Social. Abordou também, 

sobre a organização administrativa do CRESS (Comissões e Câmaras), bem como da 

área de abrangência territorial da Seccional. As fiscais participaram da atividade 

apresentando e tirando dúvidas sobre a função da fiscal no CRESS, bem como da 

organização da COFI e de Resoluções do CFESS que embasam a atividade profissional 

delas e da referida Comissão. Ao final, a coordenadora Edyane abordou o tema do 

racismo, tema da campanha do CFESS/CRESS. Esta fala, a princípio estava 

programada para ser feita pela Assistente Social e  Docente Esther Lemos, mas que, 

por motivos de força maior, não pôde se fazer presente. Segue as fotos da atividade: 

  



 

 

 
 

 

Data: 27/05/2019 

Local: Cascavel/PR (Reunião via Skype) 

Nome do Evento: Organização e planejamento do Pleno Ampliado de JUNHO/2019   

Participante(s): Tatiane Martins. 

Descrição das atividades: Participou da reunião e contribuiu com as discussões a 

coordenadora Tatiane Martins. 

 

Data: 30 e 31/05/2019 

Local: Auditório da FAG e UNIOESTE 

Nome do Evento: Seminário de Políticas Públicas para População em Situação de 

Rua em Cascavel/PR 

Participante(s):Tatiane Martins  

Descrição das atividades: Em nome do conjunto cfess/cress a seccional de cascavel 

teve a honra de participar, contribuir e fortalecer com as discussões acerca do 



 

 

movimento de população de rua e em nome da comissão organizadora deste 

seminário de políticas públicas para população em situação de rua comprimento a 

mesa. Situação de rua é resultante de uma consequência histórica de violações de 

direito, moradia, alimentação, emprego e renda, saúde, educação e a permanência 

de pessoas em situação de rua perpassa pelo preconceito e discriminação e pelas 

ausências de políticas públicas universais e integradas que compreendam o 

fenômeno em sua totalidade e a atual conjuntura evidencia o avanço do fascismo e 

conservadorismo da regressão de direitos e desmonte de políticas públicas. 

O assistente social está inserido em diversos espaços sócio- 

ocupacionais de atendimento da população em situação de rua e sua perspectiva 

de atendimento está baseada na defesa de direitos e diminuição dos agravos. 

No segundo dia 31/05/19 participar e conhecer experiências de 

serviços, projetos e ações interdisciplinares e multiprofissional de 

profissionais da (saúde, assistência social, educação, habitação, trabalho 

entre outras) que representavam os vários municípios da região trouxe uma visão 

muito mais ampliada de reconhecimento de direitos onde o ser humano é 

reconhecido em sua integralidade. 

 



 

 

 
 

 

JUNHO/ 2019 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 



 

 

Data: 14/06/2019 

Local: Cascavel/PR 

Nome do Evento: Participação da Seccional Cascavel na Greve Geral.   

Participante(s): Tatiane Martins e Ereni de Jesus Galvão. 

Descrição das atividades: Conforme agenda nacional de Greve Geral ocorrida nesta 

data, a Seccional Cascavel esteve presente nas manifestações ocorridas na Cidade 

de Cascavel. 

 
 

 
Data: 15/06/2019 



 

 

Local: Seccional Cascavel/PR  

Nome do Evento: Reunião Ampliada da Seccional Cascavel 

Participante(s): Edyane, Patricia Santos, Maria Aparecida, Ereni, Tatiane Martins e 

Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: Reunião com a participação de profissionais do Serviço 

Social de Cascavel e região e com a presença da Presidente do CRESS/PR Joziane 

Cirilo, e da gerente Vanessa Rocha. Na ocasião foram feitas prestação de contas da 

sede e da Seccional, esclarecimentos sobre a inauguração da Seccional Cascavel e 

das atividades do CRESS/PR como um todo. Foi feita também a eleição dos 

representantes da região para participar do Encontro Descentralizado em Porto 

Alegre/RS. 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

Data: 18/06/2019 

Local: Cascavel/PR (Reunião via Skype) 

Nome do Evento: Planejamento e preparação do Pleno Ampliado de JUNHO/2019   

Participante(s): Tatiane Martins. 

Descrição das atividades: - A Conselheira Joziane colocou algumas ideias iniciais, 

bem como fortalecer o processo de planejamento participativo, a questão da 

comunicação e também questões orçamentárias. 

- Marcelo ficou de elaborar um instrumental de apoio para auxiliar no 

reconhecimento do papel dos Núcleos. 

- Vanessa coloca o instrumento utilizado pela Coordenação Técnica Elda, que 

monitora e avalia o que já foi feito nos diversos Eixos. 

- Marcelo apresenta o instrumental de Londrina junto aos núcleos de sua área de 

abrangência, o que a Conselheira Joziane considera interessante adotarmos para a 

sede e Cascavel. 

- Proposta de trabalhar por 3 grupos (40 participantes) Curitiba, Londrina e Cascavel. 

- Joziane coloca que acompanhando as orientações do CFESS para os encontros, 

trata-se de uma avaliação do Triênio 2017-2020. 

- Vanessa coloca se já estão confirmados os nomes de conselheiros, coordenadores 

e outros, Joziane coloca que são pessoas que já estão inseridas. E a relatoria deve ter 

um instrumental objetivo que tenha o compilado de informações para apoio aos 

formulários do CFESS. Márcia sugeriu Vanessa e Erika ficarem responsáveis por esse 

instrumental. 

 

Data: 28/06/2019 

Local: Curitiba/PR  

Nome do Evento: Reunião Ampliada da Comissão de Orientação e Fiscalização e da 

Comissão de Ética 

Participante(s): Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades:  

 



 

 

 
 

Data: 29/06/2019 

Local: Curitiba/PR  

Nome do Evento: Reunião do Conselho Pleno 

Participante(s): Edyane, Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: 

 

Data: 30/06/2019 

Local: Curitiba/PR  

Nome do Evento: Preparatório para os participantes do Pleno Ampliado Participativo 

do Rio Grande do Sul Julho/19 e Nacional e Set/2019 

Participante(s): Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: Nesta data foi realizado o Preparatório para os 

participantes Titular e Suplente no Pleno Ampliado Participativo que acontecerá em 

Porto Alegre/RS em  Julho/19 e Encontro Nacional em Belém/PA em Set/2019.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO/ 2019 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

 

Data: 25 a 28/07/2019 

Local: Porto Alegre/RS  

Nome do Evento: Encontro Descentralizado Região Sul 

Participante(s): Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades:  

Evento destinado a debates entre representantes dos CRESS do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná. 



 

 

Em Porto Alegre, no Hotel Ritter, ocorreram cinco atividades independentes: o IX 

ComunicaSul; o XVII Encontro do Fórum das Comissões de Orientação e Fiscalização 

Profissional (COFIs); o II Encontro das Comissões Permanentes de Ética; o I Fórum 

Regional em Defesa da Formação e do Trabalho Profissional com qualidade; e o 

projeto “Suas de Ponta a Ponta”, iniciativa do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS). Estes dois últimos abertos ao público, podendo ser acompanhados por 

interessados/as em geral. 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO/ 2019 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

 

Data: 02/08/2019 

Local: UNIOESTE - Campus TOLEDO 

Nome do Evento: As Políticas Sociais e as Requisições do Poder Judiciário 

Participante(s): Maria Aparecida Tamparowski 

Descrição das atividades: A assistente social Daniela Moller palestrou aos convidados 

propondo uma análise do Serviço Social no meio sociojurídico. A 1ª suplente da 

coordenação da Seccional Cascavel, Maria Aparecida Tamparowski, esteve presente e 

fez parte da mesa de abertura do evento. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Data: 07/08/2019 

Local: OAB - Cascavel/PR 

Nome do Evento: Promovendo a Igualdade 

Racial 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: Seccional Cascavel, representado pela coordenadora Tatiane 

Martins, esteve presente na defesa da igualdade racial - Reunião Ampliada do Conselho 

Estadual da Promoção da Igualdade Racial. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Data: 08 e 09/08/2019 

Local: Salvador/BA 

Nome do Evento: Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos 

Participante(s): Edyane Lima 

Descrição das atividades: Edyane Lima representou a Seccional Cascavel nesta 2ª edição 

do evento nacional que recebe profissionais Assistentes Sociais de todo o país.  

 

 



 

 

 
 

 

Data: 12/08/2019 

Local: Seccional Cascavel 

Nome do Evento: Reunião GT da Saúde 

Participante(s): Tatiane Martins e Ereni de Jesus Galvão 

Descrição das atividades: A 

Seccional Cascavel cedeu seu 

espaço para receber as 

Assistentes Sociais que fazem 

parte do Grupo de Trabalho da 

Saúde de Cascavel. A 

profissional Denize iniciou o 

encontro apresentando as 

trabalhadoras e membros da 

coordenação da Seccional que 

estavam presentes, procedeu à 

leitura dos tópicos da ata e 

decidiu sobre a forma de 

confecção desta. Os integrantes da coordenação e as trabalhadoras da Seccional se 

apresentaram e a coordenadora Tatiane seguiu discorrendo sobre o que é o conjunto 

CFESS/CRESS, a Seccional e suas funções precípuas. A assistente administrativa Tonia 

fez uma breve prestação de contas e explicou suas atribuições na Seccional. A tesoureira 

Ereni apresentou o relatório de atividades da coordenação até o momento e a agente 

fiscal Adriene esclareceu quais atividades a fiscalização exerce dentro do CRESS. A 

reunião prosseguiu com os temas de discussão pertinentes ao próprio GT e os 

integrantes da Seccional deixaram o espaço disponível para receber futuras reuniões. 



 

 

  
  

 



 

 

 
 

 

Data: 21/08/2019 

Local: Francisco Beltrão 

Nome do Evento: Reunião Ampliada do NUCRESS de Francisco Beltrão com a Seccional 

de Cascavel 

Participante(s): Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: Em 21 de agosto a Seccional Cascavel participou como 

convidada de uma reunião ampliada com profissionais que compõem o NUCRESS de 

Francisco Beltrão para uma fala sobre o seu papel, bem como fazer prestação de contas 

e apresentar o relatório das atividades as quais participamos e/ ou organizamos. Na 

oportunidade a agente fiscal falou sobre as comissões permanentes (COFI e Comissão 



 

 

de Ética) e sobre os grupos de trabalho. Foram tiradas algumas dúvidas e anotadas 

demandas e sugestões da categoria. 

 

 
  

 

Data: 23/08/2019 

Local: Assis Chateaubriand 

Nome do Evento: XIII Conferência Municipal de Assistência Social 

Participante(s): Maria Aparecida Tamparowski 

Descrição das atividades: Maria Aparecida representou a coordenação da Seccional 

Cascavel como delegada neste evento. 



 

 

 

 

Data: 29 e 30/08/2019 

Local: Auditório da ACIC e Anfiteatro da UNIPAR 

Nome do Evento: XIII Conferência Municipal de Assistência Social 

Participante(s): Tatiane Martins, Vantuir Trevisol e Ereni de Jesus Galvão 

Descrição das atividades: A XIII Conferência Municipal de Assistência Social é o Fórum 

municipal de debate sobre a Assistência Social, como instância deliberativa entre 

governo e sociedade civil, e teve como tema geral: "Assistência Social: Direito do povo, 

com Financiamento Público e Participação Social". 

 



 

 

 
 

 

 

SETEMBRO / 2019 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 



 

 

Data: 04 a 08/09/2019 

Local: Belém/PA 

Nome do Evento: 48º Encontro Nacional CFESS-CRESS 

Participante(s): Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: O 48º Encontro Nacional CFESS-CRESS é o fórum máximo 

deliberativo de assistentes sociais no país e, dentre outros temas, realizou a votação 

das indicações de prioridades de ação em cada eixo temático para as gestões dos 

Conselhos em 2020. 

Em 2019, o tema do evento foi "A voz resiste, a fala insiste. Quem viver verá!", em 

referência à música Não leve flores, de Belchior.  De acordo com a metodologia de 

trabalho do evento, organizada para o triênio 2017-2020, esta edição do Encontro 

Nacional teve a tarefa de avaliar as ações planejadas em 2017, seu cumprimento, 

dificuldades e desafios em cada eixo temático (orientação/fiscalização profissional, 

comunicação, ética/direitos humanos, seguridade social, formação/relações 

internacionais e administrativo-financeiro). Os/As participantes também aprovaram 

moções, que serão divulgadas em breve juntamente com o relatório final do evento. 

O evento reuniu cerca de 300 participantes, dentre representantes das direções dos 

CRESS, CFESS e assistentes sociais de base, eleitos/as em assembleias promovidas pelos 

Regionais, além de trabalhadores/as das instituições. O 48º Encontro Nacional foi 

antecedido por mais uma edição do projeto ‘SUAS de ponta a ponta’ na capital 

paraense, e que continuará rodando pelo país.  

 



 

 

 

 
Data: 10/09/2019 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel 

Nome do Evento:I Seminário em Saúde do Trabalhador de Cascavel 

Participante(s): Tatiane Martins, Ereni de Jesus Galvão. 

Descrição das atividades: O I Seminário em Saúde do Trabalhador de Cascavel – 

 “A Importância do Controle Social” foi promovido pelo Conselho Municipal de 

Saúde - CMS Cascavel, por meio da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

– CIST Cascavel, e contou com membros do movimento social que congrega os 

Gestores, Prestadores de Serviços, Usuários, Trabalhadores e seus respectivos 

Conselhos Profissionais, Sindicatos, Associações Profissionais e demais entidades de 

categorias envolvidas, Conselho Local de Saúde, Empregadores, Imprensa, 

Empresários e Comerciantes. 

 



 

 



 

 

 
 

Data: 16 e 17/09/2019 

Local: Sede do CRESS/PR em Curitiba 

Nome do Evento: Workshop de Reordenamento Institucional 

Participante(s): Ereni de Jesus Galvão. 

Descrição das atividades: Foi realizado um workshop na sede do CRESS/PR reunindo 

trabalhadores, conselheiros e membros da coordenação da Seccional Cascavel e 

Seccional Londrina. A atividade teve como intuito precípuo aprimorar o PCCR dos 

trabalhadores, definir metodologias de avaliação de desempenho e delinear as 

competências dos cargos necessários para o desenvolvimento do trabalho dentro 

do CRESS/PR. 



 

 

 

 

 

Data: 21/09/2019 

Local: Seccional Cascavel 

Nome do Evento: Reunião da Coordenação e Trabalhadores. 

Participante(s): Ereni de Jesus Galvão, Tatiane Martins, Maria Ap. Tamparowski e 

Vantuir Trevisol. 

Descrição das atividades: Reunião da Coordenação da Seccional Cascavel para 

relato das participações nos encontros descentralizados do conjunto CFESS/CRESS, 

retorno do Workshop de Reordenamento Institucional e Planejamento das ações de 

2020 da Seccional. 

 

 
 



 

 

Data: 26 a 28/09/2019 

Local: Ponta Grossa - PR 

Nome do Evento: Congresso Paranaense de Assistentes Sociais 

Participante(s): Ereni de Jesus Galvão, Tatiane Martins e Patricia dos Santos. 

Descrição das atividades: O CPAS de natureza político científica, é o maior evento 

da categoria profissional do Estado do Paraná e realiza-se em um momento de 

profundo ataque à democracia, de avanço do conservadorismo, da regressão de 

direitos e de desmonte das políticas públicas que exige dos/as assistentes sociais 

reflexão sobre os desafios da atualidade no exercício profissional bem como 

posicionamentos para o fortalecimento das lutas sociais, pela afirmação e ampliação 

de direitos, bem como, para a construção de estratégias de uma nova sociabilidade. 

O Congresso possibilitou ampla participação da categoria profissional e de 

estudantes, considerando os valores de inscrição mais acessíveis, tornando assim 

possível realizar um amplo Evento de discussão da práxis profissional bem como um 

momento de encontro e de trocas sobre os permanentes desafios da vida cotidiana. 

Foram realizadas 3 (três) conferências magnas, 6 (seis) painéis, espaços para 

apresentação de trabalhos e lançamento de livros conforme programação prévia. 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

OUTUBRO / 2019 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

Data: 19/10/2019 

Local: Seccional Cascavel/PR  

Nome do Evento: II Reunião Ampliada da Seccional Cascavel 

Participante(s): Edyane, Patricia Santos, Ereni, Tatiane Martins e Vantuir Trevisol 

Descrição das atividades: Reunião com a participação de profissionais do Serviço 

Social de Cascavel e região e com a presença da Presidente do CRESS/PR Joziane 

Cirilo. Na ocasião foram feitas prestação de contas da sede e da Seccional, aprovação 

do Planejamento 2020, eleição dos membros da Comissão Regional Eleitoral, 

aprovação da proposta de congelamento da anuidade e também foram divulgados 

futuros eventos do CRESS/PR e Seccional. 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 22/10/2019 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Toledo 

Nome do Evento: Roda de Conversa 

Participante(s): Edyane Silva Lima e Maria Ap. Tamparowski 

 

Descrição das atividades: Com a recente instalação da Seccional Cascavel –PR e início das 

atividades das fiscais, a atividade aproxima a categoria dos espaços de decisão, da defesa da 

profissão e da qualidade dos serviços prestados aos/às usuários/as dos serviços sociais. Foi 

promovido discussões e troca de informações sobre o trabalho social desenvolvido pela 

Seccional da Região, apresentado dados sobre as visitas de orientação e fiscalização, foram 

feitas orientações sobre a constituição e atribuições da Comissão de Orientação e Fiscalização 

–COFI, discutido com a categoria o planejamento de atividades para o ano de 2020 e foram 

feitas orientações sobre eleições do Conjunto CFESS –CRESS.  



 

 

 
Data: 25/10/2019 

Local: Instituto Salette – Curitiba/PR 

Nome do Evento: Pleno Ampliado de Planejamento Participativo 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: Em reunião, as/os profissionais definiram temas 

importantes para o planejamento de 2020 do CRESS-PR. Os participantes do pleno 

se dividiram em grupos para avaliar a proposta do planejamento e colocar suas 

sugestões. No final do encontro, todos se reuniram para avaliar cada uma das 



 

 

propostas e definir os pontos do planejamento, bem como fizeram considerações 

sobre todo o processo de construção desse documento. O Pleno também foi a 

oportunidade para as/os Assistentes Sociais deliberarem sobre o Protocolo de 

Comunicação do CRESS-PR, que foi apresentado aos participantes. O documento 

tem como objetivo implantar uma política de Comunicação, prezar pela qualidade 

de informação, definir uma padronização de identidade visual e estabelecer um 

fluxo contínuo de comunicação do CRESS-PR. 

 

 

Data: 25/10/2019 

Local: Instituto Salette – Curitiba/PR 

Nome do Evento: Assembleia Geral Ordinária 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: A assembleia reuniu dezenas de profissionais reunidos 

para o debate de importantes 

temas para o final do ano de 

2019. Essa foi a segunda 

Assembleia Geral Ordinária 

deste ano. A pauta da 

Assembleia envolveu os 

seguintes pontos: repasse do 

48° Encontro Nacional 

CFESS/CRESS e do 7° CPAS; 

Prestação de Contas e Principais 

Ações de Gestão; Planejamento 

de 2020; Aprovação da anuidade para o ano de 2020; Eleição dos membros da 



 

 

Comissão Regional e Sub Comissões Eleitorais; e Informes Gerais. A integra da 

Assembleia está disponível, em 

duas partes, na página do 

CRESS-PR no Facebook e foi 

transmitida ao vivo. 

 

 

NOVEMBRO / 2019 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

Data: 18 a 20/11/2019 

Local: UNIOESTE Toledo, Cascavel e Francisco Beltrão  

Nome do Evento: I Seminário Regional de Combate ao Racismo 

Participante (s):  



 

 

Descrição das atividades:  

 

Data: 22/11/2019 

Local: Assis Chateaubriand 

Nome do Evento: Roda de Conversa sobre as Resoluções do CFESS 

Participante(s): Edyane Silva Lima e Maria Ap. Tamparowski 

Descrição das atividades: Na ocasião, a Agente Fiscal Paloma Xavier, da Seccional de Cascavel do 

CRESS-PR, participou da construção da atividade. As coordenadoras da Seccional de Cascavel 

Aparecida Tamparowsky e Edyane Silva estiveram presentes e contribuíram na organização da ação. 

Além de profissionais de Assis Chateaubriand, participaram Assistentes Sociais das cidades de 



 

 

Jesuítas e Formosa do Oeste. Entre os temas, foi debatida a organização do Conjunto CFESS/CRESS; 

a orientação e fiscalização como papel precípuo do Conjunto; as legislações que normatizam o 

exercício profissional e a abertura da Seccional de Cascavel. A roda de conversa, assim como outros 

eventos realizados nos Nucress e nas seccionais, mostrou-se mais uma vez importante, nesse caso 

tendo em vista a reflexão sobre o exercício profissional de Assistentes Sociais presentes, bem como 

a socialização de informações e de articulação na defesa do exercício profissional de qualidade no 

atendimento à população usuária. 

 

 

 

 

Data: 25/11/2019 

Local:  Auditório da Gerência Executiva do INSS de Cascavel 

Nome do Evento: Debate: “A Política de Assistência Social e A Pessoa com Deficiência” 



 

 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: O debate contou com a presença da professora Lucia Tureck, que abordou 

sobre o tema, e da agente fiscal Paloma Xavier, que falou sobre o Conjunto CFESS/CRESS e a 

Orientação e Fiscalização enquanto papel precípuo. Também participou do evento a coordenadora 

da Seccional de Cascavel, Tatiane Martins, que falou sobre a importância do debate para o exercício 

profissional da/o Assistentes Social. 

 

 

  



 

 

 

 

Data: 30/11/2019 

Local: Seccional Cascavel 

Nome do Evento: Workshop Formação Profissional e Estágio Supervisionado 

Participante(s): Tatiane Martins, Ereni de Jesus Galvão, Maria Ap. Melo Tamparowski e Vantuir 

Trevisol. 

Descrição das atividades: A professora Ester Taube Toretta e a profissional Solange Fidelis, da 

ABEPSS, trouxeram à tona pontos relevantes a serem considerados quando se trata do estágio 

supervisionado que vai contribuir para a formação profissional do Assistente Social. Na oportunidade 

os demais participantes: acadêmicos, supervisores acadêmicos, supervisores de campo, 

coordenadores de curso e coordenadores de estágio; expuseram suas opiniões e, com a sugestão da 

coordenadora da Seccional, Tatiane Martins, concordaram em criar uma Câmara Temática com o 

tema para que as discussões sejam melhor exploradas no futuro. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

DEZEMBRO / 2019 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 



 

 

Data: 05/12/2019 

Local: Agência do INSS em Cascavel 

Nome do Evento: Mobilização contra MP 905/2019 

Participante (s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: A coordenadora Tatiane Martins representou a Seccional Cascavel na 

mobilização contra a MP 905/2019 que extingue o Serviço Social do rol de prestação de serviço 

às/aos beneficiárias/os do Regime Geral de Previdência Social. Sem profissionais do Serviço Social no 

INSS, muitas pessoas passarão por dificuldades de acesso aos seus direitos e informações necessárias 

para exigi-los, portanto o CRESS repudia essa decisão e demonstra sua luta na busca da manutenção 

de direitos já conquistados pela população.  

 
 

  

  

 



 

 

 

Conselho Regional de Serviço Social – Seccional Cascavel 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

FEVEREIRO / 2020 
Data: 18/0S/2020 

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social – CASCAVEL/PR 

Nome do Evento: Reunião para definição da Câmara Temática de Assistência Social da 

Seccional Cascavel 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: Nessa reunião estavam presentes a coordenação e agentes 

fiscais da Seccional Cascavel; o secretário municipal da Assistência Social de Cascavel, 

Hudson Moreschi Junior; e diversos profissionais da categoria que atuam na secretaria. 

O objetivo foi de definir calendário e temas a serem abordados nas reuniões da Câmara 

Temática. 

 

 
 

 



 

 

 

MARÇO / 2020 
Data: 06/03/2020 

Local: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

Nome do Evento: Oficina do Fórum Estadual em Defesa da Formação e do Trabalho 

com Qualidade em Serviço Social 

Participante(s): Tatiane Martins 

Descrição das atividades: O Fórum Estadual em Defesa da Formação e do Trabalho 

com Qualidade foi lançado no 7° Congresso Paranaense de Assistentes Sociais (7° 

CPAS), realizado em setembro de 2019, como deliberação do 48° Encontro Nacional 

do Conjunto CFESS/CRESS. O Fórum é uma ação do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), do CRESS-PR, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) e da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (Enesso). 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS 

ABRIL / 2020 
Data: 21/04/2020 

Local: Reunião via Skype 

Nome do Evento: Reunião de Transição da Coordenação - Seccional Cascavel 

Participante(s): Tatiane Martins, Edyane de Silva Lima, Vantuir Trevisol. 

Descrição das atividades: Repasses sobre atividades do CRESS e Seccional para a nova 

gestão. 



 

 

 
 

Data: 20/04/2020 a 28/04/2020 

Local: Atividades via Skype 

Nome do Evento: "Capacitação Técnica do Serviço de Reabilitação Profissional e 

Serviço Social do INSS durante período de Pandemia pelo COVID 19" 

Participante(s): Tatiane Martins. 

Descrição das atividades: Uma parceria entre INSS e CRESS/SECCIONAL Cascavel, 

que, através de videoconferência via Skype, com participação aberta à categoria, 

realizou palestras sobre temas diversos com a participação das agentes fiscais 

Adriene e Paloma; além da conselheira Elza Campos e a Professora Doutora Andreia 

Serviço Social da PUC/CRESS PR. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/04/20 – 19h Reunião para iniciar o repasse de como a atual Coordenação da 

Seccional organização organizou sua rotina de atividades de gestão desde 



 

 

29/04/20 – 18h: Repasse de informações sobre a organização do setor ADM da Seccional 

30/04/20 – 17h: Quem é o Conjunto CFESS/CRESS e o trabalho das Fiscais 

Esther Lemos - Doutora em Serviço Social, Professora do Curso de Serviço Social da 

Unioeste Campus de Toledo e Presidente da ABEPSS: (Aguardando retorno de data e 

horário - videoconferência) 

Christiane que vai representar a região d no CRESS/PR tem algumas pautas para discutir 

com as Gestões, então pensamos em agendar uma data na primeira semana de Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO POLÍTICA 

 

A experiência vivenciada pela Gestão Seccional Cascavel “Descentralizar para Fortalecer 

e Resistir - Gestão 2019/2020”, implementou em espaço curto de tempo ações que 

iniciaram a trajetória histórica da consolidação do projeto ético-político pautada no 

exercício com compromisso pautada pela práxis profissional do serviço social nos 138 

(cento e trinta e oito) municípios da região de abrangência da seccional 

Cascavel. PROGRAMAÇÃO ABRIL E MAIO DE REUNIÕES DE TRANSIÇÃO DE 

COORDENAÇÕES SECCIONAL CASCAVEL  

 



 

 

 

Esta coordenação da seccional Cascavel, além de iniciar o primeiro processo de gestão 

também retrata a continuidade da memória histórica de luta coletiva para que este 

espaço de extensão administrativa do CRESS fosse efetivado na região de Cascavel e no 

seu processo de organização teve o desafio de compreender o funcionamento desta 

estrutura organizacional da categoria de Assistentes Sociais em defesa, orientação e 

fiscalização do exercício profissional, como também na defesa dos interesses da classe 

trabalhadora, visando a qualidade dos serviços prestados à população usuária nas 

diversas políticas públicas em que estão inseridas/os as/os Assistentes Sociais. 

Ao sistematizar este documento percebemos que a região da Seccional Cascavel, 

avançou significativamente na aproximação com os debates da organização política do 

Conjunto CFESS/CRESS, sendo possível estabelecer maior proximidade com a realidade 

dos profissionais, compreender e estabelecer uma agenda de lutas baseada nas 

demandas de cada realidade regional, fortalecendo deste modo a superação dos 

múltiplos desafios postos para a profissão 

Com a implantação da Seccional logo foi criada a Comissão de Orientação e Fiscalização 

local com o objetivo de fortalecer e agilizar respostas às demandas do exercício 

profissional . A coordenação Seccional Descentralizar para Fortalecer e Resistir 

compreende que a Política Nacional de Fiscalização do conjunto CFESS CRESS como um 

dever ético em tempos de retrocesso que impactam as competências do/assistente 

Social nas diversas áreas de atuação. 

No período de implantação, a Comissão observou a aproximação dos profissionais e 

acadêmicos em  consultar a COFI Local, a busca por orientação neste período de um ano 

contribui para o desenvolvimento de ações coletivas em prol de fortalecer o exercício 

na prática e na formação. 

As reflexões  no que compete o objeto da profissão é prioridade para qualificar as 

competências e atribuições do/as  Assistente Sociais, nas Palavras do educador e 

filósofo Paulo Freire (somos seres inacabados) , neste sentido, a busca por espaços de 

orientações sobre as bases normativas , éticas e políticas da profissão foi ampliado com 

o apoio das coordenações dos NUCRESS. 

Neste sentido a Coordenação da Seccional/Cascavel, destaca os principais avanços na 

sua atuação durante o período de gestão 2019/2020: 



 

 

Avanços com base nos Eixos Norteadores Chapa e depois como Gestão:  

1. Implementamos uma gestão colegiada, embora parte dos membros da 

coordenação da Seccional residem em municípios fora da sede da seccional, mas 

que com comprometimento facilitou a leitura e encaminhamentos condizentes 

com a realidade dos NUCRESS e Municípios da região de abrangência, os quais 

se destacam pela característica de pequeno e/ou médio porte; 

2. Fomentou-se um movimento articulador e participativo de revisão do Plano de 

Metas de 2019 e a construção do Plano de Metas para 2020, junto aos NUCRESS, 

com apoio direto dos Conselheiros do CRESS/PR, cujos sempre se fizeram 

presentes nas atividades realizadas pela Seccional (Reunião ampliada, 

Assembléias, reuniões, entre outros); 

3. Iniciou-se a organização das Câmaras Temáticas de Trabalho e Formação 

Profissional, Saúde e Assistência Social, mas que, devido a Pandemia do COVID19 

teve suas atividades canceladas no espaço da Seccional; 

4. Houve a participação de todos os membros da Coordenação, através de rodízio, 

em diversos espaços de discussão coletiva (seminários, fóruns, congressos, 

reuniões ampliadas, rodas de conversa e acompanhamento a trabalho com as 

Agentes Fiscais); 

E enquanto desafios que a Gestão “Descentralizar para Fortalecer e Resistir - Gestão 

2019/2020” elenca, sugerindo até mesmo como indicativo de sequência nos trabalhos 

da coordenação são: 

1. Estabelecimento de estratégias para aproximação e conhecimento das 

demandas dos NUCRESS de abrangência da seccional Cascavel, observando a 

singularidade de sua realidade; 

2. Apropriação dos fatores de dificuldades quanto de organização política dos 

profissionais, considerando a precariedade nas condições e relações de trabalho 

nos municípios; 

3. Desconhecimento das atribuições precípuas do Conjunto CFESS/CRESS Seccional 

e NUCRESS; 

4. Necessidade de reformulação do Regimento Interno do CRESS/PR, para que 

norteiam a dinâmica desta instância e a participação da Seccional e NUCRESS 

através dos profissionais da base, em espaços deliberativos; 

5. Insuficiência de documentos normativos que define o papel da Seccional e CRESS 

(fluxos de atendimento aos profissionais da abrangência, gestão do trabalho, 

comunicação entre outros); 



 

 

6. Dificuldade de compreensão das atribuições de cada setor de organização do 

CRESS/PR;  

7. Ausência de sistemas operacionais que contemplem informações “básicas” e de 

relatórios de mapeamento do perfil e atuação profissional na região de 

abrangência da seccional Cascavel, pois não conseguimos extrair dados que 

ultrapassem os dados da inscrição; 

Avaliação  Política de participação da Coordenação na COFI 

O reconhecer que  estamos em processo de formação contínuo nos remete a 

reconhecer nossa próprios desafios enquanto coordenação de uma comissão que tem 

um papel precípuo no conjunto CFESS /CRESS no seguintes aspectos: 

1. Aprimorar diálogos e conhecimento  produzidos entre as COFIS; 

2. Participação dos membros da COFI Seccional em Câmaras temáticas 

3. Planejamento de ações coletivas entre os membros da COFIS ( Londrina, Cascavel 

e Sede), 

4. Ampliar membros da COFI através de representações dos NUCRESS que fazem 

parte da Seccional, 

5. Criar espaços de relatos do exercício profissional ( digital e físico) 

A Coordenação “Descentralizar para Fortalecer e Resistir - Gestão 2019/2020” 

agradece a o apoio e o compromisso da gestão “Tempo de Resistir, Nenhum Direito a 

Menos” (2017-2020) do CRESS/PR  em sempre estar presente no processo 

de  organização da Seccional Cascavel. 

● Todas as palestras, reuniões ampliadas ou outras atividades que envolviam 

aglomerações de pessoas foram canceladas a partir da segunda quinzena de 

março, considerando o estado de pandemia do COVID19. 

  



 

 

 

COORDENAÇÃO SECCIONAL CASCAVEL/CRESS – 11ª REGIÃO – 2019/2020 

 

 

TATIANE MARTINS – COORDENADORA 

CRESS: 4868 

Email: tatiane.martins@inss.gov.br 

 

VANTUIR TREVISOL – SECRETÁRIO 

CRESS: 6766 

Email: vantuirtrevisol@hotmail.com 

 

ERENI DE JESUS GALVÃO – TESOUREIRA 

CRESS: 9123 

Email: eregalvao@gmail.com 

 

MARIA APARECIDA MELO MENESES TAMPAROWSKY – 1ª SUPLENTE 

CRESS: 2171 

Email: cidinha.mm@bol.com.br 

 

EDYANE SILVA DE LIMA – 2ª SUPLENTE 

CRESS: 6075 

Email: edyane.lima@bol.com.br 

 

PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS – 3ª SUPLENTE 

CRESS: 8643 

Email: posantossso@yahoo.com.br 
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