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Missão Institucional do CRESSPR
Atuar com qualidade na orientação, fiscalização, defesa e valorização do exercício pro-

fissional na perspectiva do fortalecimento das políticas sociais e dos direitos humanos.

Visão Institucional do CRESSPR
Ser uma instituição reconhecida por sua excelência na valorização profissional e 

referência na garantia da qualidade dos serviços prestados à sociedade na perspectiva 

da defesa dos direitos humanos e sociais.

Valores Institucionais
• Emancipação humana

• Equidade e justiça social

• Diversidade e pluralismo

• Igualdade

Diretrizes para atuação
• Defesa de direitos

• Defesa das lutas sociais

• Prestação de serviços com qualidade

• Valorização do trabalho coletivo

• Democratização da gestão, comunicação e informação

• Incentivo ao aprimoramento intelectual

• Compromisso com o projeto de uma nova ordem societária e uma nova 

perspectiva civilizatória
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 APRESENTAÇÃO
O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS Paraná – 11ª Região é o órgão de 

representação da categoria das/os Assistentes Sociais do Paraná e tem por função 
precípua fiscalizar, defender, orientar e disciplinar o exercício profissional em prol da 
qualidade dos serviços prestados às/aos usuárias/os dos serviços sociais. 

O processo histórico de democratização do conjunto CFESS-CRESS constitui a base do 
projeto ético político profissional. A direção social orientada por um projeto societário 
emancipatório é expressa nas legislações sociais, no exercício profissional comprometido 
com os princípios éticos, na organização política da categoria. As gestões, neste 
sentido, devem preservar e fortalecer este patrimônio histórico e simbólico construído 
coletivamente. 

A Gestão 2017-2020 “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos” está organizada 
a partir de cinco eixos estratégicos: “Gestão Democrática e Participativa”, “Defesa e 
Valorização da Profissão”, “Trabalho e Formação Profissional de Qualidade”, “Seguridade 
Social Universal, Ampliada e Democrática” e “Ética, Direitos Humanos e Lutas 
Emancipatórias”.
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É importante ressaltar o grande aprofundamento do Estado neoliberal, particularmente 
após 2015, com retrocesso de direitos historicamente conquistados pela classe 
trabalhadora e pelas populações vulneráveis com acirramento da pobreza e tendência 
às práticas de discriminação, preconceito, xenofobia e desrespeito à diversidade. Tal 
realidade expressa o conservadorismo presente nas políticas sociais, especialmente pela 
hegemonização de traços higienistas, com ações restritivas, seletivas, focalizadas e de 
controle das famílias empobrecidas, da classe que vive do trabalho, ao mesmo tempo 
em que se acirram as expressões da questão social.

O congelamento dos gastos públicos e a redução de investimentos nas políticas sociais 
precarizam os serviços e a qualidade dos serviços prestados à população, incentivando a 
terceirização e privatização dos serviços públicos, incidindo no desmonte do sistema de 
proteção social instituído pela Constituição Federal de 1988.

Este cenário impacta duplamente os/as assistentes sociais, quando em funções 
de elaboração e execução das políticas sociais, assim como pela condição de classe 
trabalhadora que sofre com a flexibilização e a precarização das relações de trabalho, com 
desemprego, baixos salários, assédio e convocação para práticas tecnicistas, burocráticas 
e generalistas com descaracterização da profissão que historicamente atua na garantia 
e viabilização de direitos. Da mesma forma, desafia organizações de trabalhadoras/es e 
de defesa dos direitos, como é o caso do CRESSPR, a fortalecer ações conjuntas e novas 
estratégias, orientadas por princípios democráticos e emancipatórios. 

Neste sentido, as ações desenvolvidas a partir dos compromissos de gestão, da Agenda 
de Lutas e das Deliberações do conjunto CFESS/CRESS, possibilitaram a qualificação de 
processos de gestão, maior aproximação do Conselho da categoria, a construção de novas 
estratégias de fortalecimento do projeto ético-político profissional, especialmente no 
contexto de aprofundamento da desigualdade; de profunda precarização das condições 
de vida e das condições de trabalho; de fragilização da democracia participativa e dos 
espaços de controle social; de desmonte dos sistemas estatais e dos direitos. 

O CRESS PR está estruturado na Sede Curitiba, Seccional Londrina e Seccional Cascavel, 
inaugurada nesta gestão. Também conta com 19 Nucress ativos que se referenciam na 
Sede e Seccionais. Esta estrutura, dentre outras medidas como a ampliação do quadro 
funcional técnico e administrativo, proporcionou ampliar e intensificar ações técnico-
políticas e administrativas de fortalecimento e valorização da profissão, defesa das 
prerrogativas profissionais e da qualidade dos serviços prestados aos/às usuários/as e 
consolidação do Projeto Ético Político Profissional.
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O planejamento estratégico da atual gestão, está balizado e afiançado dentro do que 
preconiza o processo democrático, participativo e normativo com missão, visão, valores 
e diretrizes pactuados entre a gestão (Sede, Seccionais e NUCRESS) e trabalhadores/as. 
Neste sentido, a democratização da gestão, comunicação e informação tem sido uma 
das diretrizes institucional, sendo que um dos instrumentos para operacionalização e 
celeridade das ações dos setores e áreas do CRESS/PR é a socialização dos e-mails e das 
Atas de reuniões de Diretoria, Conselho Pleno e Pleno Ampliado. Foi nesta gestão que 
se decidiu pelo compartilhamento de informações administrativo-financeiras e políticas, 
com todos os trabalhadores/as, para conhecimento e encaminhamentos das diversas 
deliberações, visto que anteriormente se concentrava na Gerência Geral e Coordenação 
Técnica, o que por vezes burocratizava a informação.

A Gestão “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos” triênio 2017-2020, está 
encerrando seu mandato e, com isso, tem a fundamental tarefa de elaborar o relatório de 
transição. Este relatório, portanto, reúne o balanço político das principais ações da Gestão, 
a partir das sínteses elaboradas por Conselheiros/as, Coordenadores/as, trabalhadores/
as e assessorias, por área ou comissão de referência. Contempla informações sobre a 
estrutura e funcionamento do Conselho e pretende demonstrar de forma integrada e 
transparente, o trabalho realizado para permitir o repasse de informações sobre as ações 
regimentais e programáticas desenvolvidas e em andamento.

Além disso, atendendo ao compromisso da democratização e participação dos 
trabalhadores e trabalhadoras do CRESS nos processos institucionais, todos e todas foram 
convidados a expor avaliações sobre a realidade do setor que se inserem para compor 
este relatório de transição. Tais avaliações compõem o presente e consistem na breve 
apresentação das AÇÕES PERMANENTES, compreendendo as ações de rotinas do setor; 
os PRINCIPAIS AVANÇOS E INOVAÇÕES, que dizem respeito às atividades implementadas 
e consideradas como avanços e inovações deste triênio; as AÇÕES PLANEJADAS E NÃO 
REALIZADAS, que são aquelas que foram deliberadas e planejadas, porém não foram 
executadas; as DIFICULDADES, contemplando avaliação dos fatores que dificultaram a 
execução das atividades, considerando as ações implementadas e não implementadas; 
e PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO, que considera as sugestões para aprimoramento das 
atividades e dinâmica do setor para a próxima gestão.

Também compõe este documento, nos anexos, o Relatório de Transição das Seccionais 
de Cascavel e de Londrina, bem como documentos administrativos-financeiros. Para 
auxiliar no repasse das principais atividades da gestão administrativo-financeiro do 
CRESS PR, assim como das Comissões, outros relatórios mais sucintos das pendências em 
andamento serão disponibilizados durante o processo de transição. 
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Com base na transparência, este relatório de transição tem a finalidade de explicitar 

para a próxima gestão toda a dinâmica interna e externa do Conselho, a fim de oferecer 

continuidade nas principais ações em defesa da profissão e dos direitos no Estado do 

Paraná.

GESTÃO TEMPO DE RESISTIR,
NENHUM DIREITO A MENOS
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Vice-presidenta
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1. Gestão deliberativa e participativa
O Pleno Ampliado de Planejamento Participativo com a participação de representantes 

das Seccionais, dos Nucress, Comissões, Câmaras Temáticas, Assessorias e Trabalhadores/

as, tem sido uma estratégia de planejamento conjunto, quando a gestão e representantes 

da base se debruçam sobre as deliberações do conjunto CFESS/CRESS, as Bandeiras de 

Luta e eixos de gestão para planejar ações conjuntas, articuladas e transversais, no 

sentido de fortalecer e consolidar os espaços de participação da categoria, de debate 

e aperfeiçoamento profissional com ampliação da participação e aperfeiçoamento da 

gestão financeira do conselho.

De forma a consolidar princípios e diretrizes adotadas, a atual gestão vem 

empreendendo esforços coletivos e compartilhados com as assessorias e trabalhadores/

as para corresponder ao seu aprimoramento e às exigências no cumprimento das 

legislações e deliberações do conjunto CFESS-CRESS. Nesse sentido, a gestão tem buscou 

lisura e o alcance da plena socialização das informações, investido em novas ferramentas 

tecnológicas para aperfeiçoamento do Portal da Transparência e aprimoramento dos 

mecanismos de comunicação com a categoria e sociedade, com transmissão dos eventos 

de maior repercussão no âmbito da categoria e das Assembleias Deliberativas. Na 

mesma perspectiva tem produzido edições do CRESS em Movimento, instrumento de 

posicionamento político e de subsídios para o exercício profissional, assim como o CRESS 

Orienta, material de orientações já pactuadas na legislação profissional.

2. Ações de impacto que podem ser 
destacadas:

Dentre as ações políticas e permanentes realizadas durante a gestão, considerando 

compromissos assumidos com a categoria, processos participativos e a conjuntura, 

algumas se destacam:
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• Anuidade sem reajuste, congelada em R$ 540,00 durante todo triênio;
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• Instalação da Seccional do CRESSPR de Cascavel para fortalecer a profissão na região, e 

atender uma reivindicação histórica da categoria;

• Ato na Assembleia Legislativa do Paraná “Direitos Humanos, Políticas Públicas e Serviço 

Social: Agenda de lutas e protagonismo das/os Assistentes Sociais” e “75 anos de Serviço 

Social no Paraná, com lançamento da cooperação institucional com Ministério Público 

do Paraná, para a integração de fiscalizações de serviços sociais e defesa de direitos, e 

apresentação de demandas como implantação do Serviço Social na Educação;
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• Audiência com Presidente do Tribunal de Justiça, visando a convocação de Assistentes 

Sociais concursados, produção de orientações e demais ações conjuntas, para redução de 

demandas indevidas e demais dificuldades na atuação do sistema de justiça;

• Entre maio de 2017 e abril de 2020 foram realizados 77 eventos em todo o Paraná, com 

ampla participação da categoria, sobre diversos temas relativos ao Exercício Profissional, 

Direitos Humanos e Políticas Socais; Serviço Social, políticas sociais, com destaque para, 

conservadorismo; contrarreformas e redução de direitos; desigualdade e combate ao 

racismo; Seguridade Social; Previdência, SUAS e SUS; instrumentalidade e projeto ético-

político profissional; sigilo profissional e produção de material técnico.

2.1 Grupos de Trabalho e prioridades 

A Gestão do CRESS/PR (2017-2020) instituiu dois Grupos de Trabalho – GT: “Requisi-

ções do Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de Direitos” e “Relações do Trabalho”. A 

finalidade foi de aprofundar estudos sobre temas priorizados e transversais, que afetam 

e dificultam o exercício profissional, com definição de Plano Estratégico de Ações. 



14

a) GT Requisições do Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de 
Direitos 

Considerando a necessidade de produzir estudos sobre as competências e atribuições 

da/o assistente social no sistema de justiça e na relação com as políticas sociais, 

identificando as demandas devidas e indevidas, bem como incidir junto aos órgãos 

do Sistema de Justiça para enfrentamento às requisições indevidas, é que em 2017 

foi instituído do GT Requisições do Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de Direitos, 

regulamentado em 2018, através da Portaria nº 1733/2018. 

Integram este GT: Conselheira Jucimeri Isolda Silveira; Agentes Fiscais: Tamíres Caroline 

de Oliveira, Vanessa Rocha, Erica da Cruz Pereira, Jaqueline Zuin dos Santos, Bruna Viviani 

Viana, Beatriz Dos Santos Pereira de Souza; Assistentes Sociais convidadas: Telma Maranho 

Gomes, Roselene Sonda, Keity Fabiane da Cruz, Denise Ratmann Arruda Colin.

2017 e 2018

Durante os anos de 2017 e 2018, o Grupo de Trabalho realizou 05 reuniões com o 

objetivo de definir o papel do GT, seu cronograma e aprofundar temas de estudo para 

elaborar de orientação à categoria. Desta forma, foi deliberado pela delimitação do 

documento sob o ponto de vista do Sistema de Justiça (onde, como e quem atende às 

pautas que o Sistema necessita de respaldo técnico) e qual a relação com as políticas 

sociais. Também foi encaminhado pela definição de competências profissionais por 

instância, de modo a evidenciar a trajetória de atendimento da mesma demanda, 
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contudo com responsabilidades distintas, a exemplo: casos de proteção social são de 

responsabilidade do CRAS e casos de violação de direitos que necessitam subsidiar 

decisão judicial é competência da equipe técnica do Judiciário.

Outros temas na relação sistema de justiça e políticas sociais foram encaminhados 

como prioritários para discussão no III Seminário Estadual O Trabalho da/do Assistente 

Social no Sociojurídico, que será exposto a seguir.

2019

III Seminário Estadual O Trabalho da/do Assistente Social no So-
ciojurídico

Realizado em 18 de março de 2019, o III Seminário Estadual “O trabalho da/o Assistente 

Social no Sociojurídico”, reuniu aproximadamente 400 pessoas presencialmente, entre 

elas estavam assistentes sociais, acadêmicas/os de Serviço Social e profissionais de 

outras áreas. O evento também foi transmitido ao vivo na página do Facebook do CRESS-

PR.
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A organização foi do CRESS-PR e do Grupo de Trabalho do Sistema de Justiça e Órgãos 

de responsabilização e Defesa de Direitos do CRESS-PR 11ª Região, que teve como 

objetivo proporcionar um momento de aprofundamento de conhecimentos referentes 

à profissão, com debate sobre a realidade cotidiana das/os profissionais inseridas/os 

nos diversos espaços sócio ocupacionais do sociojurídico, especialmente o Ministério 

Público, o Judiciário e a Defensoria Pública. Debateu-se, ainda, as implicações da relação 

entre o sistema de justiça e as políticas sociais, com destaque para a assistência social, 

considerando as demandas indevidas e devidas.

Os temas debatidos no evento foram: A defesa dos Direitos Humanos no Cenário de 

Estado de Exceção: o trabalho da/do Assistente Social no Sociojurídico; Produção de 

material técnico: estudo, relatório, laudo, perícia e parecer social no Sistema de Justiça;  

Depoimento Especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 

(Lei 13.431/17); Métodos de autocomposição de conflitos em debate; Painel: Trabalho 

do Grupo de Trabalho Sistema de Justiça e Órgãos de Responsabilização e Defesa de 

Diretos do CRESS-PR 11ª Região.

Durante o Seminário, a conselheira Marly Correia Faria Bavia, realizou o ato de 

Desagravo Público (Nº 20/2016) instaurado pelo Conselho Pleno com a denúncia feita 

pela assistente social Andreia Regina Alexandrino contra a juíza de Direito Stephanie 

Assis Pinto, da Vara Única de Marilândia do Sul.
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Audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná

Em maio de 2019, foi realizado audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná. A reunião fez parte da agenda estratégica de defesa da profissão e dos 
direitos e após apresentação da agenda de interesses da categoria, ocorreram decisões 
e desdobramentos importantes que fortalecem a atuação das/os assistentes sociais no 
Judiciário, assim como em demais espaços sócio-ocupacionais do sistema de justiça e no 
âmbito das políticas sociais.

O presidente do Tribunal de Justiça se comprometeu com os seguintes encaminhamentos:

• Nomeação imediata de assistentes sociais concursados (32 assistentes 
sociais) para atuação descentralizada, assim como de motoristas para os 
deslocamentos das equipes;
• Produção de orientação técnica para apoiar a atuação das/os assistentes 
sociais no sistema de justiça nas Comarcas, assim como prevenir requisições 
indevidas para profissionais inseridos nas políticas sociais;
• Proposição de um grupo de apoio para orientações das Comarcas em matéria 
de Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social;
• Encaminhamento ao gabinete da presidência de situações que caracterizem 
o cerceamento e a arbitrariedade na relação entre autoridades judiciais e 
assistentes sociais, como ameaças de prisão;
• Contribuição do CRESS-PR e da PUC-PR na formação continuada de assistentes 
sociais.

Foram apresentadas situações concretas relacionadas ao exercício profissional de 
assistentes sociais do Tribunal de Justiça e das políticas sociais, especialmente a assistência 
social, a partir do trabalho de 
orientação e fiscalização do 
CRESS-PR. Do mesmo modo, 
problematizado o cenário 
de precarização da oferta de 
serviços sociais em todo o 
estado, o que compromete 
as condições éticas e técnicas 
de trabalho, e demanda 
atuação integrada de órgãos 
que defendem os direitos e a 
democracia.
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Termo de Apoio e Cooperação Institucional com Ministério       
Público do Paraná

Em alusão as atividades comemorativas ao dia da/do Assistente social, por meio de 

ação articulada pelo GT, em maio de 2019 foi assinado também um Termo de Apoio 

e Cooperação Institucional entre o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná e o 

Ministério Público do Paraná, que tem por objetivo maior a atuação conjunta, reciprocidade 

e compartilhamento de informações que visem promover maior acesso e qualidade na 

prestação de serviços públicos e de garantia de direitos no Estado do Paraná.

b) GT Relações do Trabalho

O Grupo de Trabalho Relações de Trabalho é um GT Especial criado para aprofundamento 

de estudos sobre temas priorizados e transversais que afetam e dificultam o exercício 

profissional, com definição de Plano Estratégico de Ações para a defesa da profissão, 

especialmente na defesa e implementação da jornada de 30 horas semanais e piso salarial 

regional para os/as assistentes sociais do Estado do Paraná.

2017

O CRESS/PR realizou ação conjunta com o SINDASP – Sindicato dos/as Assistente Sociais 

do Paraná no dia 3 de outubro de 2017, reunindo os/as Assistentes Sociais do município 

de Paranaguá em defesa da profissão, das políticas públicas e reafirmação do Projeto Ético 

Político do Serviço Social. O objetivo da ação foi compreender o desenvolvimento das 

condições éticas e técnicas do exercício profissional, em especial identificar as principais 

dificuldades do Serviço Social inserido na Política Pública de Assistência Social.

A ação conjunta, considerada inédita na região de Paranaguá – Litoral do Paraná, teve 

o reconhecimento da categoria como uma intervenção inovadora porque transcendeu 

as expectativas para além do papel precípuo de orientação e fiscalização do exercício 

profissional, refletiu a capacidade de luta e organização coletiva frente aos desmontes 

de direitos sociais, de precarização das condições de trabalho e os impactos no cotidiano 

profissional dos/as Assistentes Sociais. A participação e o desenvolvimento da reunião 

possibilitaram o reconhecimento das atividades desenvolvidas com os/as usuários/as, o 

trabalho em equipe, as condições de trabalho, questões de represálias, assédio moral e 

assalariamento do/a profissional.
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No dia 4 de outubro representantes do CRESS-PR e do Sindasp estiveram em reunião 

com o Prefeito de Paranaguá – Sr. Marcelo Roque e o Secretário de Assistência Social 

– Sr. Levi de Andrade, para orientar o gestor do município sobre o papel precípuo do 

conjunto CFESS/CRESS, a importância da atuação do Serviço Social na Política Pública de 

Assistência Social, enfatizando os aspectos da autonomia profissional, sigilo, respeito 

ao histórico de vida do/a usuário/a e as competências e atribuições desenvolvidas 

mediante as requisições e demandas que interferem e são constitutivas do trabalho 

do/a Assistente Social. Pelas entidades estiveram presentes a conselheira do CRESS/PR, 

Tatiana de Fátima dos Santos, a Presidente do SINDASP, Krystiane Plaisant Marcon e a 

Agente Fiscal do CRESS-PR Rosângela Cavalcanti Colcete.

2018

- Publicação do CRESS Orienta 

“O que os/as Assistentes Sociais 

precisam saber sobre a jornada 

de 30 horas”

- Discussão sobre Piso Salarial 

Ético a ser aprovado em 

Assembleia Geral, concomitante 

à continuidade das discussões 

acerca do Piso Salarial Regional.

2019

Reuniões e debates junto aos NURESS

Durante o ano de 2019 foram realizadas 03 reuniões presenciais com discussão dos 
temas referenciados a partir das demandas apresentadas pela categoria à Comissão de 
Orientação e Fiscalização – COFI. Além das reuniões, a assistente social Kristiane Plaisant, 
presidente do Sindicato dos/as Assistentes Sociais do Paraná, ainda participou de ações 
promovidas pelos Núcleos de Serviço Social, incidência política junto às prefeituras 
municipais, governo do Estado do Paraná e articulação com demais Conselhos de Profissão 
e sindicatos para discussão do piso salarial regional.
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Reunião com o vice-governador do Estado do Paraná 

O Conselho Regional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR) e o Sindicado das/

os Assistentes Sociais do Paraná (SINDASP) se reuniram com o vice-governador Darci 

Piana, para apresentarem pautas em conjunto de interesse da categoria, em defesa da 

profissão, do exercício profissional, das condições de trabalho das/os assistentes sociais 

e da qualidade dos serviços sociais prestados à população, da inserção dos/as assistentes 

sociais nas escolas e da recomposição do quadro de assistentes sociais na Secretaria 

Estadual de Saúde. Participaram da reunião na quarta-feira (04/04), as assistentes 

sociais Joziane Ferreira de Cirilo, presidenta do CRESS-PR, e Kristiane Plaisant, presidente 

do SINDASP.

 

Defesa da implementação da Lei nº 8.662/1993, especialmente 
o seu artigo 5°-A, que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 
horas semanais sem redução de salário

Assistentes Sociais do município de Pitanga (PR) conquistaram jornada de trabalho 

de 30 horas, em cumprimento da lei 12.317, de 26 de agosto de 2010, que dispõe 

sobre a duração do trabalho de Assistentes Sociais. A conquista veio após reunião de 

representantes do CRESS-PR, do Nucress Ivaiporã e do Sindicato dos Assistentes Sociais 

do Paraná (Sindasp) com o prefeito de Pitanga, Maicol Callegari Barbosa e a secretária 

de Desenvolvimento Social do município, Lucimar Camilo da Rosa. A reunião ocorreu em 

continuidade a ações realizadas pela equipe de orientação de fiscalização de Londrina 

(PR). Depois da reunião, que aconteceu no período da manhã, a categoria de Assistentes 

Sociais da região reuniu-se novamente para acompanhar o debate : “Os impactos da 

atual conjuntura no trabalho dos/as Assistentes Sociais”, que teve a participação da 

vice-presidenta do CRESS-PR, Elza Maria Campos, e da presidenta do Sindasp, Kristiane 

Plaisant, com coordenação da coordenadora do Nucress Ivaiporã, Edilene da Silva Fitz. A 

Conselheira Elza Maria Campos avaliou o momento de conquista da categoria em Pitanga 

como de significativo avanço tanto na região quanto no Paraná, diante de tantos ataques 

promovidos pelo governo federal às conquistas históricas das/dos trabalhadores.
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3. Eventos Estaduais para fortalecer a 
Profissão

Atendendo as deliberações do conjunto CFESS/CRESS, bem como as propostas da 

gestão em priorizar o debate sobre o exercício profissional nos diversos espaços sócio-

ocupacionais e especialmente naqueles violadores de direitos, foram realizados quatro 

grandes eventos estaduais pela Gestão “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos”, 

sendo eles:

I Seminário ‘População em situação de rua e Serviço Social’:    
atuação profissional e agenda política

Realizado em 18 de julho de 2017, na Uninter em Curitiba/PR, teve como objetivo debater 
o exercício profissional e a defesa do acesso integrado, universal, amplo e igualitário 
às políticas públicas e de direitos humanos e sociais como dever e responsabilidade 
do Estado, diante das ações repressivas e violadoras dos direitos humanos dirigidas à 
População em Situação de Rua com grande tendência à sua reprodução nos centros 
urbanos. A requisição dos/as assistentes sociais para atuação profissional é urgente 
a discussão coletiva de possibilidades de intervenção profissional para aprofundar 
questões éticas e técnicas a partir dos princípios e valores do Código de Ética Profissional, 
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normativas da profissão e das dimensões técnica operativo e ética político que garantam 
as prerrogativas profissionais e a ampliação do debate com os demais coletivos em 
direitos humanos.

Os temas debatidos foram: A organização da População em Situação de Rua e a luta 

por direitos; O acesso da População em Situação de Rua às políticas públicas e a defesa 

dos direitos humanos; População em Situação de Rua e Serviço Social: um relato de 

prática; Atuação do/a Assistente Social nas políticas para População em Situação de Rua: 

Questões Éticas e Técnicas; Direitos Humanos, Ética e Serviço Social.

I Seminário Direitos Humanos e a Defesa das Políticas Públicas 
para Pessoas com Deficiência

Realização do I Seminário “População em situação de rua e Serviço Social”: atuação profissional e agenda política
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Realizado no dia 27 de setembro de 2017, no auditório do Fórum do Trabalho de 

Curitiba- Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o I Seminário Direitos Humanos e a 

Defesa das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência debateram os direitos sociais 

e políticas públicas para esta população. O evento é uma parceria também do Tribunal 

Regional do Trabalho da 9ª Região e Uninter.

 Os temas debatidos foram: Direitos Humanos e a defesa das políticas públicas das 

Pessoas com Deficiência; O direito ao trabalho das Pessoas com Deficiência; A atuação 

do/a Assistente Social na defesa dos direitos das Pessoas com Deficiência; A aplicação do 

modelo biopsicossocial na avaliação das Pessoas com Deficiência.

Realização do “I Seminário Direitos Humanos e a Defesa das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência”
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Seminário Estadual sobre o trabalho do/a Assistente Social na 
Política sobre Drogas e Saúde Mental

Realizado no dia 16 de março de 2018 

em Curitiba, na PUC-PR. O evento contou 

350 participantes presenciais e também 

com transmissão online, alcançando 

assim a categoria que não pode estar 

presente no local. 

Os temas debatidos foram: Análise de 

conjuntura dos ataques ao SUS; A Política 

de Saúde no Estado do Paraná; A Política 

Nacional de Saúde Mental: as ameaças da 

contrarreforma; Questões éticas e técnicas 

nos espaços de saúde mental; Oficinas “A 

Política de Saúde Mental e o exercício 

profissional” e “A política sobre Drogas na 

perspectiva dos direitos humanos”.

Realização do “Seminário Estadual sobre o trabalho do/a Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental”
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Seminário Regional sobre Trabalho e Formação Profissional

Realizado em 27 de abril de 

2018, na UNIOESTE em Cascavel, 

contou com a palestrante a 

Assistente Social, Mestre e 

Doutora em Serviço Social 

Yolanda Guerra. No mesmo 

evento, ocorreu a Assembleia 

Geral Descentralizada em 

Cascavel com a pauta da 

Implantação da Seccional 

Cascavel.

Seminário Estadual de Assistência Social

Promovido pelo CRESS-PR e pela 

Frente em Defesa do SUAS e da 

Seguridade Social, o Seminário foi 

realizado no dia 11 de maio de 2018, 

em Curitiba. Aproximadamente 500 

participantes estiveram no Seminário, 

que também foi transmitido ao vivo 

pelo facebook do CRESS-PR.

Os temas debatidos foram: 

“Fortalecer a luta no cenário de 

desmontes e retrocessos: desafios 

em defesa da Política de Assistência 

Social; Trabalho da/o Assistente Social 

no Suas: condições éticas e técnicas, realidade no Paraná e estratégias em defesa dos 

direitos; Jornada em defesa do SUAS: incidência política.
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III Seminário Estadual O Trabalho da/do Assistente Social no   
Sociojurídico

Realizado em 18 de março de 2019, o 

III Seminário Estadual “O trabalho da/o 

Assistente Social no Sociojurídico”, 

reuniu aproximadamente 400 pessoas 

presencialmente e foi transmitido ao 

vivo na página do Facebook do CRESS-

PR. A organização foi do CRESS-PR e 

do Grupo de Trabalho do Sistema de 

Justiça e Órgãos de responsabilização 

e Defesa de Direitos do CRESS-PR 

11ª Região, que teve como objetivo 

proporcionar um momento de 

aprofundamento de conhecimentos 

referentes à profissão, com debate 

sobre a realidade cotidiana das/

os profissionais inseridas/os nos diversos espaços sócio ocupacionais do sociojurídico, 

especialmente o Ministério Público, o Judiciário e a Defensoria Pública. Debateu-se, ainda, 

as implicações da relação entre o sistema de justiça e as políticas sociais, com destaque 

para a assistência social, considerando as demandas indevidas e devidas.

Foto do Seminário Estadual de Assistência Social, em maio de 2018.
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Os temas debatidos no evento foram: A defesa dos Direitos Humanos no Cenário de 

Estado de Exceção: o trabalho da/do Assistente Social no Sociojurídico; Produção de 

material técnico: estudo, relatório, laudo, perícia e parecer social no Sistema de Justiça; 

Depoimento Especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 

(Lei 13.431/17); Métodos de autocomposição de conflitos em debate; Painel: Trabalho 

do Grupo de Trabalho Sistema de Justiça e Órgãos de Responsabilização e Defesa de 

Diretos do CRESS-PR 11ª Região.

Seminário “As manifestações 
concretas do neoconservadorismo 
no trabalho profissional e seus 
impactos no Serviço Social     
Brasileiro”

 Realizado em 26 de abril de 2019, em 

Cascavel, contou com a palestra da Dra. Maria 

Lúcia Martinelli, bem como realizou Assembleia 

Regional Extraordinária em Cascavel para eleição, 

apuração e proclamação do resultado e posse da 

Diretoria da Seccional Cascavel eleita.

III Seminário Estadual O Trabalho da/do Assistente Social no Sociojurídico
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Seminário de Saúde e Serviço Social: O SUS Pertence Ao Povo! 
Assistentes Sociais em Defesa do Direito à Saúde Pública e     
Universal!

Realizado em 7 de junho de 2019, o 
Seminário reuniu mais de 100 par-
ticipantes e também foi transmitido 
ao vivo na página do Facebook do 
CRESS-PR. A organização foi do CRES-
S-PR em conjunto com a Câmara Te-
mática de Saúde e teve como obje-
tivos a ampliação das estratégias e 
da participação na defesa da saúde 
pública e universal, aprofundando o 
debate sobre a política de saúde, sua 
organização, financiamento, contro-
le social e mobilização nas frentes e 
fóruns em defesa do SUS.

Os temas debatidos no evento 
foram: Serviço Social e Saúde Mental, 

Serviço Social e Saúde da/o Trabalhadora/or, Serviço Social e Residência Multiprofissional, 
Serviço Social, Controle e Participação Popular.

Realização do “Seminário de Saúde e Serviço Social: O SUS Pertence Ao Povo! Assistentes Sociais em Defesa do Direito à Saúde Pública e Universal!”
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7° Congresso Paranaense de Assistentes Sociais – O trabalho 
da/do assistente social em tempos de retrocessos: defesa de         
direitos e lutas emancipatórias

Realizado entre os dias 26 e 28 de 

setembro de 2019, na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, o evento 

contou com mais de 600 participantes e 

teve a mesa de abertura e encerramento 

transmitidas ao vivo pelo Facebook do 

CRESS. Considerando o compromisso 

de garantir a descentralização e baixo 

custo, o Congresso foi organizado pelo 

Conselho Regional de Serviço Social 

do Paraná (CRESS-PR), com o apoio da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e da Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).

O objetivo do evento, para além da função precípua de possibilitar o aprimoramento 

intelectual e disseminação de produção científica no âmbito do Serviço Social, também 

foi valorização da profissão, de engajamento da categoria e de compromisso com a 

descentralização das ações do Conselho.

Os temas debatidos no evento foram: O Trabalho da/do assistente social em tempo 

de retrocessos: defesa de direitos e lutas emancipatórias; Seguridade Social e Direitos 

Humanos em tempos de avanço do neoliberalismo e do Estado de Exceção;  Autonomia 

profissional e a produção do material técnico e material técnico sigiloso: condições 

éticas e técnicas do trabalho do/a Assistente Social; Trabalho da/do assistente social na 

defesa dos direitos humanos nas políticas públicas: transversalidade de classe, gênero 

e raça; Sistema de Justiça, Políticas Públicas e Exercício Profissional;  Desigualdade, 

Cidades e Territórios: desafios da participação e da gestão democrática;  Luta contra o 

conservadorismo: Assistentes Sociais em movimento.

Durante o 7º CPAS, foi lançado o Fórum Estadual em Defesa da Formação e do Trabalho 

em Serviço Social, reunindo profissionais, estudantes e pesquisadoras/es.
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II Seminário Serviço Social e Direitos Humanos: Resistência         
e Lutas Emancipatórias

Realizado em 13 de dezembro 

de 2019, em Curitiba, no Instituto 

Federal do Paraná, o Seminário reuniu 

aproximadamente 100 participantes 

e também foi transmitido ao vivo 

na página do Facebook do CRESS-

PR. Dentre seus objetivos, estavam 

o de debater as diversas expressões 

do racismo no Brasil, como a 

criminalização, o genocídio do povo 

negro, a condição das mulheres 

negras e pobres e a importância do 

trabalho dos/as assistentes sociais 

no enfrentamento ao racismo, 

machismo e a xenofobia; o exercício 

profissional e a população migrante, refugiadas e apátridas no Paraná e as estratégias dos 

movimentos sociais para com essa população; o exercício profissional e o atendimento à 

População em Situação de Rua e da População Indígena; 

Abertura do 7º CPAS, em Ponta Grossa.
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Os temas debatidos no evento foram: Serviço Social, Direitos Humanos e o debate de 
classe, gênero e raça/etnia na profissão; O Serviço Social e o trabalho com migrantes, 
refugiados, apátridas e população em situação de rua; O Serviço Social e o trabalho com 

povos indígenas, tradicionais e do campo. 

4. Inscrição e Cadastro
Contamos, atualmente, com mais de 13 mil assistentes sociais inscritas/os e mais de 8 

mil ativas/os, com atuação em diversos espaços sócio-ocupacionais, especialmente nas 

políticas socais na esfera municipal e em organizações da sociedade civil. 

A Comissão de Inscrição e Cadastro é regimental e permanente, composta por 

conselheiras/os de referência e trabalhadores/as do setor e das seccionais, reunindo-se 

conforme o protocolo de requerimentos para análise documental e outros encaminhamentos. 

Atualmente a Comissão foi composta pelas Conselheiras Márcia Terezinha de Oliveira 

e Tatiana Balbino e todos/as trabalhadores/as do setor. A homologação das novas 

inscrições ocorre em reunião quinzenal de Diretoria e, em caráter excepcional, diante da 

pandemia do coronavírus e aumento dos requerimentos de inscrições, a periodicidade 

das reuniões de homologação foi alterada para semanal. 

Na gestão 2017-2020, foram implantadas reuniões via skype com os membros da 

Comissão, objetivando a participação do trabalhador Rafael Ramos Nogueira da Seccional 

de Londrina, e posteriormente com a criação da Seccional de Cascavel a trabalhadora Tonia 

Foto de encerramento do II Seminário Serviço Social e Direitos Humanos: Resistências e Lutas Emancipatórias.
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Carla da Silva, também participa da Comissão e das reuniões. As reuniões são quinzenais 

ou mensais dependendo das pautas, cujos pontos giram em torno do cotidiano processual 

do Setor, de estudos e esclarecimentos de novas normativas da área enviadas pelo CFESS. 

Outra iniciativa foi a participação dos trabalhadores das Seccionais de Cascavel e Londrina 

em reuniões presenciais 01 (uma) vez por semestre para avaliações do processo e fluxo 

de trabalho junto ao Setor, bem como a otimização para outras providencias junto aos 

demais setores. 

Outro aspecto a ser salientado é a necessidade de maior proximidade entre os setores da 

Fiscalização e de Inscrição e Cadastro, considerando demandas que requisitam discussões 

e alinhamentos entre esses setores como Autorização de Responsabilidade Técnica/ART; 

Registros de Pessoas Jurídicas, Cancelamentos Ex-Office e outros, em 2019 conseguimos 

realizar 02 (duas) reuniões para estas tratativas.

Neste período de gestão um grande desafio foi a implantação do novo Documento 

de Identidade Profissional/DIP, considerando que em julho de 2017, a emissão do DIP, 

regulamentado pela Resolução CFESS nº 696/2014, foi suspenso ao longo do 2º Semestre 

em decorrência de problemas técnico-operacionais com os sistemas contratados para 

este serviço, o que acumulou uma série de solicitações aguardando os novos documentos. 

Ainda, no 2º Semestre de 2017 o CFESS organizou capacitação de trabalhadoras/es em 

Brasília, para o manuseio do sistema de confecção da DIP o qual tem uma processualidade 

bastante trabalhosa que exige todo um cuidado com a foto do profissional, assinatura 

e outros. Em 2019, recebemos 765 documentos de identidade profissional – DIPs e 

substituídos 33 documentos de identidade profissional antigos para as novas DIPs.

O CRESS/PR tem sido um dos Conselhos que tem tido poucos problemas técnicos na 

confecção dos DIP’s, no entanto o problema está no envio dos DIP’s para os profissionais, 

considerando normativa do CFESS, que o profissional deve retirar na sede ou nas 

seccionais pessoalmente, não pode ser encaminhado pelos Correios e nem ser retirado 

por procuração. A gestão anterior e a atual tentaram aproveitar as atividades dos Núcleos 

organizando uma solenidade de entrega dos documentos, contudo não se obteve sucesso. 

A atual gestão deliberou o envio por Correio, no entanto verificou-se um alto custo e 

suspendeu o encaminhamento.



33

INSCRIÇÃO E CADASTRO 2017 2018 2019

Inscritas/os - - 13.213

Ativas/os 7.757 7.809 8.030

Novas Inscrições 279 413 486

Inscrições Secundárias - - 3

Reinscrições e Apresentação do Diploma - - 287

Transferências Para 11ª Região/PR 3 142 45

Transferências Para Outros Cress 22 - 32

Cancelamentos 61 449 334

Interrupção do Exercício Profissional -  - 2

Registro de Pessoa Jurídica 1 16 1

ART deferidos 2 - 11

ART indeferidos - - 1

Outras ações do Setor (Conclusão de processos de DIPs iniciados e não
concluídos, informações para outros Cress, entre outras)

219 887 -
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AÇÕES PERMANENTES 

• Inscrições;

• Inscrições secundárias;

• Cancelamentos;

• Transferências;

• Interrupção do exercício;

• Substituição do DIP – Documento de Identidade Profissional;

• Recebimento de DIP – Documento de Identidade Profissional;

• Pedidos de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

• Pedidos de registro Pessoa Jurídica - PJ;

• Pedidos de apostilamento do nome;

• Arquivamento de pedidos;

• Reuniões da comissão de inscrição e cadastro.

Principais avanços e inovações 

• Bom desempenho junto ao CFESS para recebimento dos DIPs; 

• Contratação de estagiária exclusiva para o setor de cadastro;

• Reuniões sistemáticas por videoconferência da comissão de inscrição e 

cadastro incluindo os trabalhadores/as das seccionais;

• Reuniões semestrais da comissão de inscrição e cadastro realizadas 

pessoalmente na sede com a presença dos trabalhadores da seccional;

• Encontros para atualização de fluxos realizados pessoalmente na sede com 

a presença dos trabalhadores/as da seccional;

• Implantação do siscaf.net;

• Implantação dos serviços online que possibilitou uma maior facilidade para 

os profissionais consultar e gerar documentos referente ao cadastro;

• Atualização dos profissionais por Núcleos de acordo com a reterritorialização;

• Maior proximidade do setor de cadastro com a COFI para discussões de temas 

que envolvem os dois setores, como por exemplo a ART e outros;

• Implantação do processo eleitoral online, com diminuição dos custos, 

trabalhos operacionais durante a eleição;

• Troca do mobiliário do setor de cadastro, garantindo uma maior ergonomia 

e organização para o trabalho em equipe;

• Arquivamentos dos pedidos com documentação incompleta, notificando os 

profissionais;
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• Reinserção da trabalhadora Joceli no setor de cadastro para maior interação 

com a equipe.

Ações planejadas e não realizadas 

• Cancelamento ex-officio;

• Não entrega de DIPs aos/as profissionais;

• Falta de digitalização dos prontuários dos profissionais;

• Sincronização de algumas cidades que não estão em nenhuma região no 

sistema;

• Consulta a assessoria jurídica sobre o processo para custeio de DIPs que 

foram emitidas erradas por erro do CRESS-PR (15 DIPs).

Dificuldades

• Suspensão da emissão dos DIPs pelo CFESS durante o primeiro semestre de 

2017;

• Processos de inscrição incompletos, com erros e falta de informações durante 

o fluxo administrativo;

• Erros de digitação no sistema que culminaram em DIPs com erro de emissão;

• Demora do Cfess/parceiros na emissão dos novos DIPs;

• Dificuldade na coleta de dados.

Propostas de aprimoramento

• Aquisição de ferramentas/equipamentos para diminuir a utilização de papel;

• Criar um fluxo para reuniões sistemáticas entre a Cofi, Área técnica, financeiro 

e o setor de cadastro para discutir assuntos correlatos aos setores;

• Criar instrumentos de registros das atividades realizadas e seu monitoramento, 

utilizando planilhas e filtros do Programa Siscaf.
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5. Ética, Orientação e Fiscalização, 
Desagravo Público: ações em defesa da 
profissão e da qualidade dos serviços 
prestados
5.1 Orientações e Ações de Fiscalização do Exercício Profissional

Ao CRESSPR compete a defesa, 
orientação e fiscalização do exercício 
profissional do/a Assistente Social, 
por meio da Comissão de Orientação 
de Fiscalização Profissional – COFI, 
primando pela defesa da profissão e 
a qualidade dos serviços prestados à 
sociedade. 

As ações de orientação e fiscalização 
se referem ao exercício profissional 
dos/as assistentes sociais e pessoas 

jurídicas que prestam serviços específicos do Serviço Social, balizadas pela Política Nacional 
de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS (Res. CFESS nº 512/2007) articulando-se as 
dimensões: afirmativa de princípios e compromissos conquistados; político-pedagógica; 
normativo e disciplinadora.

Em 2017, o Conselho contava com 06 agentes fiscais, sendo que 05 atuavam na função 
de fiscalização e 01 na função de gerente. Devido a priorização das ações de orientação 
e fiscalização pela gestão, dando 
centralidade a esta que é a função 
precípua, houve a ampliação do 
quadro de agentes fiscais via 
concurso público, conforme defesas 
do conjunto CFESS-CRESS. Desta 
forma, atualmente o Conselho 
conta com 8 agentes fiscais, 
sendo 07 no exercício da função 
de fiscalização e 01 na função de 
coordenação técnica.
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FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 2017 2018 2019 2020

Agentes fiscais 6 7 8 8

Atendimentos de orientação 1069 904 1.216 379

Visitas de orientação e fiscalização realizadas – pessoa jurídica 3 3 0 0

Visitas de orientação e fiscalização realizadas previstas no plano de 
trabalho – pessoa física

134 112 203 27

Visitas de orientação e fiscalização realizadas por
deliberação de COFI – pessoa física

* 1 * 34 22

Visitas de orientação e fiscalização realizadas devido a denúncias – 
pessoa física

* * 18 1

Profissionais visitadas/os 150 296 274 57

Cidades visitadas nas atividades de orientação e
fiscalização

22 27 102 19

Processos tramitados 136 100 254 231

Processos encerrados 70 68 107 32

Expedientes acompanhados 73 98 58 73

Expedientes finalizados 0 13 27 15

Documentos de orientação e fiscalização produzidos 340 444 509 521

Profissionais alcançadas/os nas atividades de orientação
e fiscalização

* * 1665 268

Reuniões de COFI 28 35 46 17

Concursos Acompanhados 9 3 20 8

1  *Nos anos de 2017 e 2018 as visitas de orientação e fiscalização não eram quantificadas nessas categorizações.
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Principais avanços e inovações

• Reuniões com Prefeitos em articulação com o SINDASP para orientar sobre o 
papel do CRESS/PR, bem como sobre a importância da Lei 12.317/2010;
• Participação nas reuniões da Câmara Técnica do Serviço Social;
• Participação na Reunião do GT/Relações de Trabalho;
• Informatização do processo de fiscalização e orientação da COFI;
• Inauguração da Seccional de Cascavel;
• Ampliação do número de fiscais;
• Metodologia de trabalho: Frentes de trabalho se configurou num salto 
qualitativo no desempenho da função precípua;
• CRESS Orienta como estratégia de coletivização e publicidade das demandas 
já pactuadas no âmbito do conjunto CFESS-CRESS;
• Elaboração de documentos norteadores por frentes de trabalho precedendo 
a realização das visitas possibilitou a apreensão teórica dos elementos que 
conformam a política social a que se refere determinada frente;
• Produção de relatório final por frente de trabalho para devolutiva aos/às 
profissionais;
• Participação e assessoria das agentes fiscais nas reuniões de Pleno de 
Planejamento Participativo;
• Descentralização das ações da COFI, a partir das Seccionais denominada 
como COFI Local;
• Transversalidade da COFI com as demais Comissões e Câmaras Temáticas.
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Ações planejadas e não realizadas 

• Construção de indicadores e instrumentos de monitoramento da execução 
do Plano de Trabalho (em processo de construção);
• Gestão de documentos;
• Relatório da ação o Trabalho da/do Assistente Social no atendimento à 

População em Situação de RUA.

Dificuldades                  

• Participação de Conselheiros/as nas COFIs locais das Seccionais, conforme 
orientação do CFESS;
• Sistematização de relatórios periódicos;
• Cenário de precarização das relações e condições de trabalho que se 
expressam nas demandas da categoria profissional;
• Implementação da jornada de 30 horas sem redução salarial;

• Requisições indevidas do sistema de justiça.

Propostas de aprimoramento            

• Avançar na articulação da assessoria jurídica com a COFI;
• Aperfeiçoamento das ferramentas tecnológicas para reuniões remotas;
• Requisições do sistema de justiça: incidência política e orientações à categoria;
• Implementação dos módulos de sistemas adquiridos para informatização da 
COFI;
• Implementação de oficinas e atividades coletivas para aprofundar a discussão 
sobre as competências e atribuições privativas do/a assistente social;
• Aprofundar debates sobre o exercício profissional em Comunidades 
Terapêuticas,
• Articulação com as demais entidades representativas da categoria (CFESS, 
ABEPSS, ENESSO), sindicatos, movimentos sociais para ampliação e consolidação 
dos meios de incidência frente às demandas identificadas;
• Publicização das resoluções do conjunto CFESS-CRESS;
• Definição de estratégias de formação continuada para a categoria profissional, 
na proposição de espaços de discussões em articulação com as unidades de 
formação acadêmica;
• Consolidação da transversalidade da COFI junto às demais Comissões internas 
e Câmaras Temáticas do CRESS PR;
• Intensificação das Oficinas da COFI que se configuram como importantes 
espaços formativos;
• Fortalecimento e implementação das estratégias de qualificação e 
coletivização das demandas da COFI.
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5.2 Ética Profissional

O Conselho, ao recepcionar denúncia ética, encaminha para apreciação da Comissão 

Permanente de Ética – CPE, que é a Comissão responsável por emitir parecer referente a 

suposta violação do Código de Ética profissional. Este parecer é apreciado pelo Conselho 

Pleno do CRESS/PR, que delibera se a denúncia é procedente ou não. Sendo considerada 

procedente, é aberto um Processo Disciplinar Ético, passando a ser instruído por uma 

Comissão de Instrução, com acompanhamento da coordenação técnica e orientação da 

assessoria jurídica do CRESS. 

Atualmente, há 462 processos éticos em andamento, os quais referem-se a denúncias 

realizadas de 2015 a 2020. Durante o triênio, esta gestão recepcionou 31 denúncias 

éticas, instaurou 653  Comissões de Instrução, incluindo as que desistiram, e nomeou 

03 assistentes sociais para exercer a função de defensor/a dativo/a em 06 processos 

éticos.

2  Importante destacar que este número inclui os 05 processos éticos que foram instaurados na 50ª Reunião Ordinária de 
Conselho Pleno, realizada em 28 de abril de 2020 e 01 processo ético instaurado na 51ª Reunião Ordinária de Conselho Ple-
no, realizada em 08 de maio de 2020.
3  Da mesma forma, este número inclui as 05 Comissões de Instrução nomeadas para os 05 processos éticos foram instaura-
dos na 50ª Reunião Ordinária de Conselho Pleno, realizada em 28 de abril de 2020, e 01 Comissão nomeada para 01 processo 
ético instaurado na 51ª Reunião Ordinária de Conselho Pleno, realizada em 08 de maio de 2020.
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De 2017 a 2020, foram desaforados 02 processos éticos e realizadas 204 Sessões de 
Conselho Pleno em Caráter de Tribunal de Ética, sendo que 01 converteu-se em 
diligências para a Comissão de Instrução.

O Curso Ética em Movimento, realizado pela Comissão Permanente de Ética, proporciona 
às/aos assistentes sociais atualização profissional e reflexão ética sobre o exercício 
profissional. De 2017 a 2020, este curso foi realizado em 8 NUCRESS e região: Toledo 
(em 2017) e Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava, 

Jacarezinho e Curitiba (em 2018).

ÉTICA PROFISSIONAL 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Denúncias éticas recebidas 8 12 5 6 31

Processos éticos instaurados 4 12 5 6 27

Processos éticos em andamento 35 43 44 46 **

Processos éticos julgados 4 4 4 8 20

Comissões de instrução em andamento 35 43 44 46 **

Comissões de instrução nomeadas 0 15 38 12 65

Processos com assistente social na função de
defensor/a dativo/a

1 0 3 3 **

Processos desaforados 1 0 1 0 2

Cidades realizadas Ética em Movimento 0 1 6 0 7

4  Este dado contempla as 04 Sessões de Tribunal de Ética realizadas em 11 e 13 de maio de 2020, dos processos éticos 
99/2015, 115/2016, 120/2017 e 122/2017.



42

Ações permanentes 

• Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da CPE;
• Multiplicação do Projeto Ética em Movimento;
• Reuniões Sistemáticas com as Comissões de Instrução;
• Assessoria e capacitação das Comissões de Instrução;
• Mapeamento e monitoramento dos Processos Éticos e de Desagravo Público;
• Elaboração de Relatório Circunstanciado dos Processos Éticos e de Desagravo 
Público que será disponibilizado durante o processo de transição;
• Abertura de Sindicância para apuração das responsabilidades acerca do não 
cumprimento das formalidades legais prescritas no Código Processual de Ética 
(Art. 75, parágrafo único).

Principais avanços e inovações 

• Instauração 65 Comissões de Instrução, incluindo as que desistiram;
• Implementação do Projeto Ética em Movimento com construção de diretrizes, 
fluxos, procedimentos e materiais de apoio;
• Publicação da Portaria CRESS 11a REGIÃO/PR No 1864/2019 que dispõe 
sobre fluxos e procedimentos para a formação e multiplicação do Projeto Ética 
em Movimento;
• Criação de mecanismo de mobilização de profissionais para compor 
Comissões de Instrução, através de convite e formulário de inscrição pelo site e 
redes sociais, com chamada frequente, possibilitando que assistentes sociais se 
coloquem à disposição do Conselho para este fim. Essa ferramenta possibilitou 
que o Cress corrigisse um aspecto que causava morosidade no andamento 
dos processos éticos, devido à dificuldade de constituir banco de profissionais 
disponíveis para integrar as referidas comissões;
• Realização de oitivas, audiências e sessões de julgamento por videoconferência, 
descentralizando para otimizar recursos do CRESS e das partes envolvidas; 
• Implementação do fluxo de Desagravo Público;
• Aquisição de Sistema Implanta Módulo Processos;
• Realização do I Fórum das CPE’s da Região Sul;
• Contato telefônico e via whats com assistentes sociais para compor banco de 
profissionais para as Comissões de Instrução;
• Envio de Ofício-Convite aos/às assistentes sociais para composição das 
Comissões de Instrução;
• Publicação de matéria no site do CRESS PR e nas redes sociais, abordando o 
trabalho das Comissões de Instrução e reforçando a importância da participação 
da categoria nos processos de recomposição de direitos;
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• Criação de grupo de whatsapp para auxiliar as Comissões de Instrução, 
resguardado o sigilo processual;
• Convocação das Comissões de Instrução cujos processos se encontravam 
sem movimentação processual;
• Informatização do registro de controle de denúncias éticas, anteriormente 
registradas em caderno desde 1999;
• Criação de controle e monitoramento de processos éticos;
• Elaboração de fluxo e instrumentos padronizados para Processos Éticos e 
Disciplinares;
• Disponibilização do Código de Ética em vídeo e libras no site do CRESS;
• Encaminhamento das denúncias ex-ofício pendentes para a CPE;
• Revisão dos fluxos e procedimentos dos processos éticos;
• Uniformização de procedimentos de monitoramento das fases processuais;
• Mutirões para a realização de oitivas e audiências;
• Regionalização das audiências para otimizar os prazos processuais;
• Implementação da Comissão Ampliada de Ética;
• Realização do I Encontro de Multiplicadores/as do Projeto Ética em Movimento 
do Paraná;
• Publicação do artigo “Comissão Permanente De Ética Do CRESSPR: reflexões 
para a defesa e valorização da profissão e fortalecimento do projeto ético 
político profissional” no 7º CPAS;
• Projeto de Pesquisa da Professora Rosana Milares “Posicionamentos 
Profissionais Expressos Na Dinâmica Do Processamento De Denúncias De Infração 
Ética No Conselho Regional De Serviço Social/11ª Região – Paraná (CRESSPR)” 
com apresentação do relatório parcial “O Processamento De Denúncias De 
Infração Ética No CRESSPR No Período De 1993 A 2007”.

Encontro de Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento.
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Ações planejadas e não executadas

• Sindicância dos processos éticos;
• Suspensão do Projeto Ética em Movimento em Ivaiporã e Maringá; 
• Multiplicação do Projeto Ética em Movimento em Paranavaí e Francisco 
Beltrão;
• Aplicação de penalidade nos Processos Éticos 93/2014, 106/2016 e 

110/2018.

Dificuldades

• Número expressivo de processos éticos em instrução;
• Morosidade do trabalho das Comissões de Instrução;
• Processos éticos muito antigos ainda em instrução;
• Desistência das Comissões de Instrução; 
• Acúmulo de trabalho da área técnica que absorve serviços de secretaria do 
CRESS PR.

Propostas de aprimoramento         

• Definir de 01 a 02 Conselheiros/as de referência para acompanhamento dos 
processos éticos em conjunto com a área técnica;
• Remanejamento de trabalhador/a para os serviços de Secretaria do CRESS 
PR, desvinculando da área técnica;

Encontro de Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento.
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• Organização de atividade para apresentação da pesquisa da Professora Rosana 
Mirales, contemplando COFI, CPE, Comissões de Instrução, Multiplicadores/as 
do Ética em Movimento e demais;
• Implementação da sala para oitivas e audiências no 14º andar;
• Qualificação de Conselheiras/os para elaboração de pareceres e relatórios 
éticos qualificados, por meio de estudos práticos de outros processos;
• Aprimorar os processos de capacitação das Comissões de Instrução, com 
organização de material de apoio;
• Construir fluxo de monitoramento dos processos e de trabalho com as 
comissões de instrução, com definição de responsabilidades da coordenação 
técnica, assistente administrativo e assessoria jurídica;
• Aprimorar o registro do histórico de multiplicação do Ética em Movimento;

a) Desagravo Público

É prerrogativa do Conselho, também, realizar desagravo público quando a categoria 
profissional é ofendida em sua honra profissional. Toda/o assistente social que for 
ofendida/o, atingida/o em sua honra profissional ou desrespeitada/o em seus direitos e 
prerrogativas definidas no Código de Ética Profissional (art. 2º) poderá representar junto 
ao CRESS para apuração dos fatos contra quem deu causa à violação de seus direitos e 
prerrogativas. O Conselho Pleno realiza ato de designação de conselheira/o relatora/or, 
que tem o papel de apuração dos fatos noticiados e da realização do ato político público, 
divulgado à categoria e à sociedade, no sentido de restabelecer a imagem da profissão. 

Atualmente tramitam 9 processos de desagravo público, sendo que esta Gestão 
recepcionou 12 denúncias e já realizou 06 atos de desagravo público durante o triênio.
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6. Área Técnica

Ações permanentes

• Planejamento, coordenação e organização dos eventos realizados pela 
Gestão, com envio de certificados;
• Acompanhamento e orientação na elaboração de projetos de atividades 
pelas instâncias do Conselho, bem como mediação entre instância e diretoria 
para aprovação, e diretoria e setores responsáveis para execução;
• Elaboração do Plano de Metas para o exercício;
• Elaboração do Relatório de Atividades do exercício;
• Apoio à gestão na elaboração do Relatório de Transição;
• Apoio à Comissão de Comunicação;
• Apoio à Comissão Permanente de Ética;

 DESAGRAVO PÚBLICO 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Processos em tramitação 10 15 11 9 *

Denúncias recebidas 2 5 3 2 12

Atos de Desagravo realizados 1 1 3 1 6

Leitura de Desagravo Público no III Seminário Estadual “O trabalho da/do Assistente Social no Sociojurídico”, em março de 2019
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• Apoio e orientação às Comissões de Instrução de Processo Ético;
• Acompanhamento e monitoramento dos Processos Éticos;
• Acompanhamento e monitoramento dos Processos Disciplinares;
• Acompanhamento e monitoramento dos Processos de Desagravo Público;
• Emissão de certidão negativa e positiva de Ação Disciplinar/Ética;
• Recepção de denúncia ética e encaminhamento dos trâmites processuais;
• Recepção e construção de pautas para reuniões de Conselho Pleno e Diretoria;
• Organização dos livros das atas de Diretoria e Conselho Pleno com Caráter de 
Tribunal de Ética e Assembleias;
• Divulgação de atas para todas as instâncias do CRESS;
• Registro de atas em Cartório e divulgação no Portal da Transparência;
• Emissão de ofícios de desagravo públicos, bem como de processos éticos e 
disciplinares quando fora da alçada de Comissão de Instrução;
• Emissão de Ofícios para Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, indicando 
assistentes sociais representantes do CRESS;
• Emissão de ofícios representando a Diretoria;
• Recepção do e-mail de contato geral da sociedade com o CRESS;
• Elaboração de Portarias do CRESS;
• Apoio técnico e administrativo para articulação e encaminhamento do Projeto 
Multiplicadores do Ética em movimento;
• Elaboração dos Kits de ética em movimento;
• Encaminhamento dos Certificados do Ética em Movimento;
• Articulação com Assessoria de Comunicação para atividades diversas;
• Apoio técnico e administrativo às Comissões e Câmaras Temáticas;
• Apoio técnico e administrativo em às Reuniões de Diretoria, Pleno, Tribunal 
de Ética, Comissões e Câmaras Temáticas;
• Responsável pelo acompanhamento junto aos Correios quando da chegada 
da correspondência das intimações do CRESS quando próximo a uma oitiva ou 
julgamento;
• Agendamento de salas de reunião no CRESS em geral;
• Comunicação ao setor de Cadastro quando da entrada de processos éticos;
• Atualização da planilha de controle de portarias semanalmente.
• Análise de matérias e documentos do CFESS, dando as providências 
necessárias no que concerne as ações da área técnica;
• Apoiar tecnicamente a gestão no termo de cooperação com Ministério 
Público;
• Dar providências às deliberações das comissões e câmaras temáticas;
• Encaminhar, junto à diretoria, as penalidades éticas após o Julgamento;
• Participação nas reuniões de COFI e CPE.
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Principais avanços e inovações 

• Elaboração do fluxo de Desagravo Público, com instrumentos (modelos) para 

cada ação a ser realizada;

• Elaboração da Política de Comunicação, com criação de identidade visual 

para o Conselho e suas instâncias;

• Elaboração da Política de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das 

Atividades, com instrumentos (modelos) para cada ação a ser realizada;

• Criação de mecanismo de mobilização de profissionais para compor 

Comissões de Instrução, através de convite e formulário de inscrição pelo site e 

redes sociais, com chamada frequente, possibilitando que assistentes sociais se 

coloquem à disposição do Conselho para este fim. Essa ferramenta possibilitou 

que o Cress corrigisse um aspecto que causava morosidade no andamento 

dos processos éticos, devido à dificuldade de constituir banco de profissionais 

disponíveis para integrar as referidas comissões;

• Informatização do registro de controle de denúncias éticas, anteriormente 

registradas em caderno desde 1999;

• Realização de reuniões mensais da Assessoria Jurídica, Conselheiras e 

Coordenação Técnica com as Comissões de Instrução;

• Informatização do sistema de envio de certificados de eventos, a partir de 

mecanismo organizado com a Assessoria de Comunicação;

• Abertura de campo de estágio em Serviço Social no setor, sob supervisão da 

coordenação técnica;

• Organização de arquivos para Sistema Implanta, a fim de implementar a 

informatização dos Processos Éticos, Disciplinares e Desagravos;

• Elaboração do plano de metas e relatório de atividades de modo 

descentralizado e participativo com todas instâncias e setores do Cress;

• Organização de registro de todos Ofícios enviados pelo CFESS;

• Elaboração de planilha de controle de Portarias da Área Técnica, que antes 

não estavam organizadas para busca;

• Organização de planilha de registro dos profissionais representantes de 

instâncias de controle social;

• Criação de controle e monitoramento de processos éticos;

• Disponibilização do Código de Ética em vídeo e libras no site do CRESS;

• Ampliação do quadro de funcionários no setor de 2 para 4, através da 

supervisão de estágio em Serviço Social e Administração; 

• Elaboração de pautas já organizadas em formato de Ata;
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• Implementação da modalidade de videoconferências para audiências/

oitivas de processos éticos nas Seccionais, otimizando recursos do CRESS e 

descentralizando para facilitar as partes envolvidas; 

• Aquisição de claviculário para guarda de chaves dos processos éticos, antes 

depositados em caixa de plástico;

• Organização dos armários de processos éticos com numeração em imã para 

identificação, facilitando sua remoção no caso de processos já julgados, pois 

anteriormente era colado com etiqueta;

• Avanço no gerenciamento dos arquivos digitais, em que muitos arquivos 

foram movidos para o servidor a fim de que o setor se integre e se comunique 

de forma mais rápida;

• Horário de trabalho da coordenação técnica contemplando período noturno, 

otimizando atendimento às Comissões de Instrução e assessoria às reuniões de 

diretoria, sem ensejar banco de horas excessivo;

• Reuniões do setor.

Ações planejadas e não realizadas 

• Informatização dos processos éticos no Sistema Implanta (novo);

• Normatizar o processo de escolha dos representantes de Conselhos de 

Políticas Públicas;

• Informar o CFESS dos e-mails ativos do CRESS (CFESS tem na sua lista de 

contato do CRESS PR o e-mail diretoria@cresspr.org.br que não existe mais);

• Organização do material e documentos do setor, tanto físicos quanto digitais;

• Mapeamento da rede de organizações de defesa de direitos, para subsidiar 

atuação da diretoria;

• Disponibilização das Portarias da Área Técnica no Portal da Transparência, 

salvo as que são de caráter sigiloso (denúncias e processos éticos e disciplinares);

• Elaboração de fluxo e instrumentos padronizados para Processos Éticos e 

Disciplinares.
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Dificuldades

• Concentração das atividades administrativas das demandas da área técnica 

e de Secretaria em apenas em um profissional administrativo, que sobrecarrega 

o trabalhador e desvia a função da coordenação técnica para a execução da 

atividade, em prol do cumprimento do que foi deliberado;

• Morosidade do trabalho das Comissões de Instrução;

• Ausência de fluxos e processos de trabalho sistematizados na área técnica, 

dificultando o trabalho de novos profissionais no setor para transição, 

continuidade e implementação de novas ações;

• Ausência de instrumentos de gestão para monitoramento das atividades 

realizadas pelas diversas instâncias do CRESS, dificultando a elaboração de 

relatório de atividades anuais e de gestão.

Propostas de aprimoramento   

• Criar instrumento de gestão / sistema de registro das atividades realizadas 

pelas instâncias, a fim de possibilitar maior transparência e otimizar a elaboração 

de relatórios de prestação de conta e de gestão;

• Aprimorar os processos de capacitação das Comissões de Instrução, com 

organização de “manual dos trabalhos a serem executados”;

• Assinatura da presidência nas Certidões de regularidade ética/disciplinar, 

que atualmente são assinadas pela coordenação técnica;

• Construir fluxo de monitoramento dos processos e de trabalho com as 

comissões de instrução, com definição de responsabilidades da coordenação 

técnica, assistente administrativo e assessoria jurídica;

• Organizar os documentos da “Área técnica” física e digital;

• Desenvolvimento de certificado para as comissões de instrução com apoio 

da Comissão de Comunicação; 

• Definição de estratégias junto a assessoria jurídica para combater a morosidade 

no trabalho das comissões de instrução na tramitação dos processos éticos;

• Realizar curso de capacitação com as Seccionais e Núcleos para o uso dos 

instrumentais da Política de Planejamento, Monitoramento e Avaliação;

• Desenvolvimento de materiais para apoio técnico às Comissões de Instrução, 

com conteúdo do curso ética em movimento e foco na instrução dos processos 

éticos; 
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• Elaborar e implementar projeto de entrega das DIPs, com apresentação do 

conjunto para as novas profissionais, através de cerimônia e palestra/roda de 

conversa;

• Construir estratégias de aproximação do Cress com os representantes nos 

Conselhos de Políticas Públicas, para alinhamento dos posicionamentos e 

defesas em nome do Conselho; 

• Aprimorar o registro do histórico de multiplicação do Ética em Movimento;

• Desvincular a Secretaria Geral do CRESS (e-mail de contato, recepção, pautas, 

atas e agenda de reuniões internas e externas) da Área Técnica, a fim de permitir 

o trabalho multidisciplinar no setor no planejamento e coordenação técnica do 

Cress (processos éticos, disciplinares, desagravos, projetos, apoio aos Núcleos, 

comissões e seccionais, apoio a gestão, acompanhamento dos representantes 

de conselhos de políticas públicas, ética em movimento, cursos e capacitações, 

planejamento e relatório de atividades do conselho, etc).

7. “Fortalecer o CRESSPR é fortalecer a 
Profissão”

O CRESSPR, composto também pelas Seccionais de Londrina e Cascavel, pelos NUCRESS, 

que são instâncias políticas descentralizadas, assim como as Câmaras Temáticas e 

Comissões Permanentes, é parte fundamental da base organizativa da profissão. Assim, 

ampliar a participação e visibilidade da organização profissional, de modo a coletivizar 

demandas, requisições e ações estratégicas, é fundamental para fortalecer a profissão e 

o projeto ético-político profissional.

8. Comissão Administrativo – Financeira
A sociedade do conhecimento, o mundo do trabalho e tecnológico e as constantes 

transformações nas organizações e instituições civis e públicas tem exigido cada vez 

mais, processos de trabalho que respondam aos objetivos e resultados coerentes com as 

demandas dos públicos específicos, neste caso, na perspectiva democrática, transparente 

e efetiva aos objetivos do CRESSPR.
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O CRESSPR tem 40 anos de atuação e uma história marcada pelo engajamento e 

participação nas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Constitui-se em uma 

autarquia pública que segue os princípios e diretrizes da administração pública brasileira. 

E por isso convive com os limites e entraves da burocracia e normativas legais, mas 

sempre na perspectiva de aprimorar e trabalhar para o cumprimento das ações precípuas 

do Conselho.

A Comissão Administrativo Financeira priorizou a revisão dos processos de trabalho 

interno, com vistas à desburocratização, celeridade, transparência e articulação entre 

os diferentes fluxos e procedimentos adotados pelas áreas técnica e administrativa na 

direção da qualidade dos serviços prestados, valorização e defesa da profissão.

Com a ampliação do número de profissionais inscritos/as e ativos/as no CRESSPR, 

atualmente com 13.213 assistentes sociais distribuídos nos 399 municípios do Estado 

do Paraná, o CRESS PR é requisitado para ampliar a capilaridade das ações políticas e de 

orientação e fiscalização do exercício profissional, sendo imperativo o investimento no 

aprimoramento da gestão técnica, administrativo e financeira.

Nos dias 09 e 10 de maio de 2019 o Conselho Federal esteve na sede do CRESS PR para 

realizar uma etapa do “Projeto Cfess na Estrada”, aonde  as Conselheiras acompanhadas 

das Assessorias Contábil e Jurídica do CFESS posicionaram que o objetivo do projeto é de 

orientação e apoio para que os Regionais possam cada vez mais desenvolver suas ações 

dentro do preconiza as normas dos órgãos de controle. Foi realizado auditoria em toda a 

documentação contábil e financeira do CRESS PR, esta auditoria foi acompanhada também 

pela assessoria contábil do CRESS PR. Neste período foi realizado ainda orientações 

diversas em relação a parte jurídica, processos éticos, gestão do trabalho, entre outros, 

para a gestão e para os/as trabalhadores/as do CRESS PR. 

Consideramos que a ação foi de extrema importância tanto para a gestão quanto para 

os/as trabalhadores/as e teve como principal característica o processo educativo e de 

apoio na socialização de informações e no aprimoramento dos processos de trabalho e de 

gestão. Ao final do Projeto, foi elaborado um relatório pela assessoria contábil do CFESS 

o qual fez alguns apontamentos para a melhoria nos processos de registros e de controle 

para que o CRESS PR possa aprimorar os processos de trabalho principalmente da área 

administrativo-financeira. O relatório apontou também o que já está sendo atendido 

dentro da necessidade dos órgãos de controle. 
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Importante destacar que a partir do “Projeto Cfess na Estrada” os procedimentos já 

passaram a ser aprimorados e corrigidos pelos/as trabalhadores/as e assessoria contábil 

buscando superar as fragilidades apontadas pela ação federal.

a) Situação Financeira do CRESSPR

Saldos das contas no banco em 24/04/2020

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS PR
Execução Orçamentária

Período 2017 R$ 2018 R$ 2019 R$ Acumulado R$

Receitas no exercício 3.178.476,69 3.198.975,20 3.492.587,06 9.870.038,95

Despesas no exercício 3.547.148,78 3.872.112,83 3.898.367,14 11.317.628,75

Resultado orçamentário (=) -  368.672,09 - 755.067,29 - 405.780,08 - 1.529.519,46

Saldo em banco ao final do exercício 730.809,92 586.164,16 282.548,82 -

Bancos Saldos

Caixa – Movimento  R$ 643.902,38

Caixa – Taxas  R$ 11.536,22

Caixa – Congresso  R$ -                                                                                        

Conta - Justiça Federal  R$ 16.680,21

Caixa – Poupança  R$ 199.974,24

Caixa - Aplicação Financeira  R$ 629.173,15

Banco do Brasil Movimento  R$ 5.650,00

Total  R$ 1.506.916,20
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b) Trabalhadores/as e Estagiários/as
Atualmente, o Conselho Regional de Serviço Social conta com 20 (vinte) trabalhadoras/es 

em efetivo exercício, sendo 08 (oito) agentes fiscais, 10 (dez) assistentes administrativos 
e 01 (uma) auxiliar de serviços gerais, todas/os com vínculo celetista e carga-horária de 
30 (trinta) horas semanais.

O Conselho também conta com 06 (seis) estagiárias/os, sendo: 01 (um) de graduação 
em Serviço Social - estagiando 20 (vinte) horas semanais e 04 (quatro) de graduação 
em administração e 01 (uma) de graduação em Psicologia - estagiando 30 (trinta) horas 
semanais.

 

Ação Trabalhista
Processo judicial nº 1014715-83.2019.4.01.3400
Autor: Rosangela Cavalcanti Colcete
Réu: CFESS
Mandado de Segurança para transferência da trabalhadora do CRESS PR para o 
CRESS AM
Cargo: não houve vacância do cargo, aguarda decisão transitada em julgada

Processo: 0000267-76.2020.5.09.0007
Autor: Sara Cavalcanti da Silva
Réu: CRESS PR
Notificação de Audiência: 30/09/2020, às 09h30min
Data da expedição da intimação: 16 de abril de 2020

Quadro de Trabalhadores/as do CRESS-PR

Nome Cargo/Função Setor de lotação Local Admissão Carga 
horária

1  SILVIA MARIA JURCHAKE FREIRE  Assistente Administrativo  Financeiro  Sede Curitiba 01/10/1993 30h
2  JAQUELINE DA LUZ ANDRADE  Assistente Administrativo  Inscrição e Cadastro  Sede Curitiba 01/02/1996 30h
3  MARIA DO ROCIO CERQUEIRA MORONA  Assistente Administrativo  Inscrição e Cadastro  Sede Curitiba 01/10/1998 30h
4  NAZIRA DE DEUS  Assistente Administrativo  Financeiro  Sede Curitiba 02/08/1999 30h
5  JOCELI STROJNY  Assistente Administrativo  Inscrição e Cadastro  Sede Curitiba 11/12/2006 30h
6  RAFAEL LUDERS  Assistente Administrativo  Licitação, Compras

e Contratos 
 Sede Curitiba 01/07/2010 30h

7  CLAUDETE PEREIRA DO NASCIMENTO  Auxiliar de Serviços Gerais  Serviços Gerais  Sede Curitiba 11/11/2013 30h
8  VANESSA ROCHA  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Sede Curitiba 23/02/2016 30h
9  DAVI CARTES ALVES  Assistente Administrativo  Licitação, Compras

e Contratos 
 Sede Curitiba 01/03/2016 30h

10  BRUNA VIVIANI VIANA  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Seccional Londrina 18/03/2016 30h
11  JAQUELINE ZUIN DOS SANTOS  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Seccional Londrina 02/05/2017 30h
12  RAFAEL RAMOS NOGUEIRA  Assistente Administrativo  Administrativo/Financeiro  Seccional Londrina 28/08/2017 30h
13  GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA  Assistente Administrativo  Financeiro  Sede Curitiba 23/01/2018 30h
14  ROBSON ZIMMER  Assistente Administrativo  Área Técnica  Sede Curitiba 05/02/2018 30h
15  ERIKA DA CRUZ PEREIRA  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Sede Curitiba 19/02/2018 30h
16  ADRIENE MARTA ZEFIRO DE LIMA  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Seccional Cascavel 04/02/2019 30h
17  PALOMA ANDRESSA XAVIER DE PAULA  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Seccional Cascavel 04/02/2019 30h
18  TONIA CARLA DA SILVA  Assistente Administrativo  Administrativo/Financeiro  Seccional Cascavel 02/05/2019 30h
19  TAMIRES CAROLINE DE OLIVEIRA  Agente Fiscal  Área Técnica  Sede Curitiba 25/07/2019 30h
20  BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZ  Agente Fiscal  Orientação e Fiscalização  Sede Curitiba 12/08/2019 30h
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c) Assessorias 

Assessoria jurídica 

Contratado: Marcio Pinheiro Sociedade de Advogados

Forma de contratação: Licitação

Vigência: 24/06/2020

Valor mensal: R$ 2.450,00

Assessoria Contábil 

Contratado: Confialtiva Consultores Associados Ltda S/S

Forma de contratação: Tomada de Preços nº 02/2015

Vigência: 20/11/2020

Valor mensal: R$ 2.336,50.

Assessoria de Comunicação

Contratado: UP Ideias

Forma de contratação: Licitação

Vigência: 11/09/2020

Valor mensal: R$ 7.800,00

Assessoria de Informática

Contrato: CF Informática

Forma de contratação:  Licitação

Vigência: 31/08/2020  

Valor Mensal:  R$  2.397,00

d) Adimplência e Inadimplência de Pessoas Físicas 

A gestão “Tempo de Resistir Nenhum Direito a Menos” deliberou  e aprovou em conjunto 

com a categoria, através de suas assembleias ordinárias, o congelamento da anuidade 

durante o triênio 2017-2020, ocorre que mesmo com a adoção desta medida o índice de 

inadimplência não se alterou significativamente, mas vem declinando ano a  ano, em 

2017 o índice de inadimplência geral ficou em 44,39%  e  34,18% em 2018. Em 2019 o 

índice ficou em 31%, este número foi possível graças também à ação de enfrentamento 

a inadimplência realizada, o que possibilitou um resultado bastante expressivo com a 

renegociação de débitos. A ação alcançou cerca de 700 profissionais que renegociaram 
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um valor total acima de R$1.000.000,00. O prazo médio renegociado foi de 10 parcelas 

e esse montante tende a ser distribuído no decorrer de 2020. 

Ainda com relação a ação de aproximação com a categoria, importante destacar que 

houve no ano de 2019 um aumento significativo na arrecadação com as anuidades: 

R$225.899,73. Esse valor representa um aumento próximo a 7,5% considerando o valor 

arrecadado com anuidade, multas e juros o ano de 2018. 

A Resolução CFESS nº 942 de 30 de março de 2020 autoriza, em caráter excepcional 

e para o exercício 2020 devido a pandemia pelo COVID 19, a extensão de prazos para 

o pagamento das anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica, regulamentado pela 

Portaria CRESS nº 1982 de 02 de abril de 2020.

A principal justificativa dos pedidos de extensão do prazo tem sido a conjuntura 

social causada pelo novo Coronavírus, como a instabilidade no ambiente de trabalho e 

a prioridade no pagamento de contas essenciais a subsistência humana. A categoria faz 

sempre referência a resolução CFESS bem como a portaria do próprio CRESSPR.

Cerca de 85% dos casos tem sido de renegociações do ano vigente e 15% do ano 

vigente e renegociações anteriores.

Abaixo o quadro de pedidos de prorrogação da anuidade e estimativa do impacto 

financeiro imediato.  

Quadro da ação de renegociações - Novembro/2019

Valor total a negociar (2178 profissionais) 2.905.327,28 Taxa Percentual  

Valor negociado (negociações realizadas) 1.001.632,03 34,48%  

Profissionais contatados 2178 100%  

Profissionais a contactar 0 0%  

Profissionais que negociaram 618 E-mails que voltaram 250

Percentual 28,39% Profissionais Sem e-mail/ 
observação

100

Média de parcelamento por negociação 10 parcelas Profissionais que
negociaram efetivo

33%
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e) Comissão de Licitação, Contratos e Compras 

A Comissão de Licitação, Contratos e Compras é regimental e permanente, composta 

apenas por trabalhadores/as com apoio da assessoria jurídica. Conforme Resolução CFESS 

no 697, de 16 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a criação de gratificação para os 

integrantes da Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Plano de Cargos, Carreiras 

e Remuneração dos Funcionários do Conselho Federal de Serviço Social, a Portaria CRESS 

Nº 1940 de 01 de março de 2020, designa a Comissão Permanente de Licitação do CRESS 

- PR 11ª Região, para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 

licitatórios do Conselho, nomeando os/as trabalhadores: Davi Cartes Alves (Presidente); 

Rafael Lüders  (1º Membro); e Guilherme Henrique de Almeida (2º Membro). A gratificação 

foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), paga mensalmente no contracheque 

dos/as trabalhadores/as. 

Os trabalhadores desta comissão realizaram cursos voltados para a qualificação na área 

de licitação, contratos e compras, estes cursos foram realizados em Brasília e Curitiba e 

as despesas totalmente custeadas pelo CRESSPR.

Quadro da ação de renegociações - Novembro/2019

Valor total a negociar (2178 profissionais) 2.905.327,28 Taxa Percentual  

Valor negociado (negociações realizadas) 1.001.632,03 34,48%  

Profissionais contatados 2178 100%  

Profissionais a contactar 0 0%  

Profissionais que negociaram 618 E-mails que voltaram 250

Percentual 28,39% Profissionais Sem e-mail/ 
observação

100

Média de parcelamento por negociação 10 parcelas Profissionais que
negociaram efetivo

33%

Pedido de prorrogação anuidade - COVID-19
Posição em 24/04/2020

Local Quantidade Estimativa de impacto financeiro

Curitiba 95 R$ 46.170,00

Cascavel 12 R$ 6.480,00

Londrina 31 R$ 15.913,00
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Licitações Contratadas

Link Dedicado 10MB 26/8/2020 Contratado Telefônica 
VIVO

R$ 4.896,00

Assessoria Informática 31/8/2020 Renovado CF
Informática

R$ 28.764,00

Produção de Vídeos 21/9/2020 Contratado Deck Comu-
nicação

R$ 46.440,00

Assessoria de
Contabilidade

20/11/2020 Renovado Confialtiva R$ 28.038,00

Agenciamento Vagas
de Estágio

12/4/2021 Renovado Gerar
Estágios

R$ 86.689,66

Agência Turismo 22/5/2020 Contratado D'Klassen R$ 120.000,00 Há parecer 
jurídico para 
aditivá-lo para 
maio de 2021

Convênio Taxi 23/5/2020 Renovado MegaTaxi R$ 16.000,00 Há parecer 
jurídico para 
aditivá-lo para 
maio de 2021

Serviços / Materiais
Gráficos

12/7/2020 Renovado Lunagraf R$ 67.221,00

Assessoria Jurídica 24/6/2020 Contratado Marcio 
Pinheiro 
Sociedade de 
Advogados

R$ 29.400,00

Assessoria de
Comunicação

11/9/2020 Contratado UP Idéias R$ 93.600,00

Abaixo quadro com os contratos vigentes:
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Contratação Direta. Com dispensa de licitação

Objeto Vencimento Situação Empresa Valor Contrato Valor Aditivo

Seguro
Conselheiros

9/8/2020 Contratado MBM Seguros R$ 4.282,08

Correios 19/11/2020 Aditivado Correios R$ 70.000,00 Estimativa

seguro Trabalhadores 30/6/2020 Contratado MBM Seguros R$ 2.035,44

Imóvel Cascavel 1/7/2020 Contratado Milton Pires Mar-
tins / Patricia Clivati

R$ 2.000,00

Registro Domínio 
"cresspr" NIC.br

19/6/2022 Contratado Nic.br R$ 112,00

Registro Domínio 
"cressparana" NIC.br

12/7/2022 Contratado Nic.br R$ 112,00

Seguro dos Consel-
heiros

9/8/2020 Contratado Arco verde Corre-
tora/AlFA Segura-
dora

R$ 1.720,44

Exames Periódicos 
dos Trabalhadores

9/9/2020 Contratado Labortec R$ 665,00

Seguro Patrimonial 
Imóveis do CRESS.PR

4/9/2020 Contratado Arcoverde Correto-
ra /Liberty Seguros

R$ 2.243,80
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f) Comissão de Patrimônio e Almoxarifado 

- Desfazimento de móveis

- Aquisição de móveis, equipamentos de informática e recebimento dos tablet 

para a COFI

- Controle de Almoxarifado 

- Definição da sede antiga da Seccional Londrina: Esta sede tem um custo 

médio anual em torno de 05 mil reais com condomínio, água e energia elétrica 

(anexo avaliação imobiliária).

g) Grupo de Trabalho para Arquivamento, Eliminação de Docu-
mentos e Desfazimento 

Foi constituído Grupo de Trabalho pela Resolução CRESS 11ª Região nº 003/2019, 
composto pela Conselheira Márcia Terezinha de Oliveira e Coordenadora Rosangela Costa 
Andrean /Seccional Londrina e pelas Trabalhadoras Claudete  Pereira do Nascimento, 
Maria do Rocio Cerqueira/Sede e Rafael Ramos Nogueira/Seccional Londrina, para o 
processo de descartes de documentos, desfazimento de móveis e equipamentos e 
organização dos arquivos gerais do CRESS/PR, salientando que o último processo desta 
natureza foi realizado em 2001. 

Como instrumentos orientadores para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas 
as Normas do Tribunal de Contas da União, Biblioteca Nacional do Brasil e Ministério da 
Fazenda.

Foram mobilizados e orientados todos os setores para desenvolverem atividades de 
organização e descartes de documentos, visando a colaboração e liberação de espaços 
para melhor acondicionamentos de documentos, bem como descartes definitivos de 
equipamentos e móveis com danos, defeitos e não utilizados pelos setores. Com relação 
a orientação sobre Gestão de Documentos foram as seguintes:

- DOC’s/Financeira: permanecer documentos de: 
2014/2015/2016/2017/2018, documentos anteriores deverão ser 
descartados;
- DOC’s/Recursos Humanos: arquivo permanente;
- DOC’s/Históricos: arquivo permanente;
- DOC’s/Livros: permanecer aqueles de apoio para as áreas técnicas, 
fiscalização e ética e os demais livros deverão ser doados para estudantes, aqui 
na sede foram doados para a ENESSO, que organizou bazar para levantamento 
de fundos;
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- DOC’s/Fiscalização: efetuar uma análise pela equipe do setor, visando avaliar 
o que deve permanecer, até o momento está se aguardando a finalização desta 
análise;
- DOC’s/Ética: arquivo permanente;
- DOC’s/Técnica: efetuar uma análise pela equipe do setor, visando avaliar o 
que deve permanecer, ainda aguardando finalização.
- DOC’s/Administrativos: Permanecerão documentos dos anos 2017 e 2018;
- Cartilhas/Cadernos e Livretos do conjunto CFESS/CRESS: cartilhas e livretos 
existentes, devem ser separados por temas/assuntos e contabilizados, devendo 
ficar em lugar de fácil acesso para sua distribuição junto a categoria.

Com relação aos equipamentos e móveis, que não estão sendo utilizados, os mesmos 
podem ser doados para instituições que possuem CNPJ e as plaquetas patrimoniais retiradas 
para serem anexadas ao Relatório de Controle Patrimonial/Relação de Equipamentos 
Doados. Os equipamentos e móveis sem uso, foram doados para a Fundação de Ação 
Social de Curitiba, para a Ocupação Tiradentes na CIC, através da União Brasileira de 
Mulheres, e para a Organização Não Governamental Centro de Amparo Nossa Senhora do 
Monte Claro de São José dos Pinhais, conforme relatório arquivado no Setor Financeiro.

Todo esse processo de organização documental na sede foi realizado nas dependências 
do 14º andar exigindo readequação das prateleiras e móveis para melhor organização. 
O Setor Financeiro ainda necessitar concluir reorganização de pastas e materiais de 
almoxarifado que estão em suas dependências. Outro aspecto que é necessário reorganizar 
as pastas funcionais de todos as/os trabalhadores/as, para melhor manuseio quando 
necessário. A Seccional de Londrina também executou a gestão de documentos, contudo 
necessita finalizar o processo, aguardando visita técnica de apoio da Conselheira Márcia 
e Trabalhadora Maria do Rocio.

h) Portal da Transparência

Ampliar e aprimorar as iniciativas de transparência do Conjunto Cfess/Cress foi 

deliberação do 46º Encontro do conjunto CFESS-CRESS e permanece como uma das 

deliberações indicada como prioridade para o triênio 2020-2023, qualificando-as de 

forma a permitir que o conteúdo e as justificativas políticas destas iniciativas também 

sejam socializados de acordo com o que estabelece a Lei no 12.527/2011, Lei de Acesso 

à Informação (LAI).



62

Nesta direção, o investimento em tecnologia para a atualização e manutenção do 

Portal da Transparência foi uma das prioridades da gestão para atender a LAI, deliberação 

e recomendação do CFESS e órgãos de controle.

Apesar dos esforços, trata-se de uma tarefa bastante dinâmica e que exige 

monitoramento contínuo que aponta para a necessidade de indicação de Conselheiro/a 

e Trabalhador/a capacitado para atuar como referência nesta ação que se apresenta 

como prioridade e consolida a gestão participativa, democrática e transparente.

i) Ouvidoria 

 O canal de Ouvidoria está disponível no site do CRESS PR para registro de dúvidas, 

sugestões e reclamações. Durante a Gestão 2017-2020 foi acompanhada pela Conselheira 

Viviane Peres, designada na 1ª Reunião Ordinária de Conselho Pleno Ampliado, realizada 

nos dias 02 e 03 de junho de 2017. 

Considerando se tratar de um canal estratégico de comunicação com a categoria 

profissional e sociedade, indica-se emitir Portaria para designar Conselheiro/a e 

Trabalhador/a para a Ouvidoria, no sentido de qualificar este canal como um instrumento 

de comunicação de qualidade e de ferramenta de diagnóstico para implementação de 

ações políticas e de gestão.

j) Ações permanentes 

• Anuidade e a Política de Enfrentamento à Inadimplência;

• Implementação da ação precípua: Inscrição e cadastro, Orientação e 

Fiscalização e Ética Profissional;

• Ampliação das estratégias de interiorização e descentralização das ações, 

buscando estar mais próximo da categoria;

• Emissão do Documento de Identificação Profissional - DIP;

• Aprimoramento das iniciativas de transparência/LAI do conjunto CFESS-CRESS 

- Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação;

• Implantação e monitoramento do sistema integrado de gestão administrativa;

• Gestão de Documentos, Móveis, Equipamentos e Patrimônio;

• Procedimentos relativos às licitações, contratos e compras;

• Implementação da Gestão do Trabalho;
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• Acompanhamento mensal da dinâmica de arrecadação e despesas executadas 

com racionalização da utilização dos recursos;

• Visibilidade às informações e ações do CRESS PR por meio do site institucional, 

demais mídias e redes sociais.

k) Principais avanços e inovações

• Implantação da Seccional Cascavel do CRESS PR;
• Reterritorialização dos Nucress (Portaria 1979/2020);
• Implantação do voto online aprovado em Plenária Deliberativa que antecedeu 
o 47º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, realizado na cidade de Porto 
Alegre/RS, em setembro/2018;
• Reforma da Sede, incluindo a reforma da instalação elétrica, troca das 
esquadrias das janelas, pintura, instalação de ar condicionado, troca de cortinas, 
troca dos móveis (escrivaninhas para setores como Inscrição e Cadastro e 
Financeiro, visando melhor ergometria para desenvolvimento do trabalho;
• Troca dos equipamentos de informática;
• Aquisição de nova plataforma de sistemas (em processo de implantação e 
treinamento dos/as trabalhadores/as pela Implanta);
• Descentralização e transmissão online das Assembleias com o objetivo de 
aproximar as discussões da categoria e efetuar a prestação de contas de forma 
mais ampliada e transparente;
• Utilização das ferramentas tecnológicas para reuniões online com redução 
de gastos com deslocamentos, hospedagens e diárias;
• Utilização do Sistema Drive - Google para arquivos de Documentos de diversas 
áreas, bem como trabalho coletivo na produção e elaboração de documentos e 
relatórios;
• Construção da Missão, Valores, Princípios e Diretrizes do CRESS PR em conjunto 
com os/as trabalhadores/as;
• Implantação da Política de Planejamento do CRESS PR - Portaria CRESS nº 
1934/2019;
• Implantação da Política de Viagem do CRESS PR - Portaria CRESS nº 1883/2019;
• Implantação da Política de Comunicação do CRESS PR com fortalecimento e 
novas estratégias dos canais de comunicação com a categoria - Portaria CRESS 
nº 1928/2019;
• Planejamento coletivo e conjunto entre os vários setores e instâncias com 
transversalidade do Plano de Trabalho das instâncias com as ações da COFI, 
Seguridade Social e Direitos Humanos;



64

• Adoção de calendário com reuniões semanais de Diretoria e Conselho Pleno, 
visando atender as demandas com maior celeridade;
• Adoção de reuniões sistemáticas da gestão com os setores e semanais com 
os/as trabalhadores/as;
• Realização de reunião ampliada e descentralizada da Sede com as Seccionais 
e NUCRESS para monitoramento e avaliação das ações;
• Realização de oficina intitulada “A dimensão técnico-política do Planejamento 
Estratégico do CRESSPR e o papel político das Seccionais e dos Nucress”;
• Publicação do relatório executivo da pesquisa sobre o perfil profissional 
dos/as assistentes sociais do Paraná, disponível em: http://www.cresspr.org.
br/site/pesquisa-com-assistentes-sociais-sera-base-para-enfrentamento-a-
inadimplencia-no-cress-pr/;
• Realização de enquete sobre a prestação de serviços do CRESSPR à categoria, 
tendo pouco retorno sobre o alcance das ferramentas tecnológicas, com maior 
preferência da categoria no contato com o CRESSPR via telefone;
• Alteração do voucher de táxi de papel para o voucher eletrônico. A medida 
trouxe mais transparência com redução de despesas, sabemos que alguns 
Conselhos utilizam Uber Empresarial, contudo consideramos melhor manter o 
serviço de Taxi;
• Adoção de contingenciamento dos gastos com café e lanches nas atividades 
do CRESSPR por meio da Portaria CRESS PR nº 1921/2019.

l) Dificuldades

• Atualização e manutenção do Portal da Transparência;

• Cumprimento dos prazos para prestação de contas;

• Monitoramento do Plano de Trabalho dos setores;

• Gestão da Informação, considerando que as demandas chegam ao CRESS 

por meio dos e-mails. Com a implantação do sistema de Protocolo, devemos 

avançar para a implementação do Plano de Gestão da Informação com melhor 

monitoramento;

• Nenhum/a Conselheiro/a teve licença do trabalho para dedicação exclusiva 

à gestão do CRESS PR;

• Definição de Conselheiro/a de Referência por Nucress;

• Indeferimento da Comissão Gestora do Fundo Nacional de Apoio ao CRESS, 

Seccionais e CFESS do projeto apresentado pelo CRESS PR tendo como objeto a 

aquisição de sede da Seccional Cascavel.

http://www.cresspr.org.br/site/pesquisa-com-assistentes-sociais-sera-base-para-enfrentamento-a-inadi
http://www.cresspr.org.br/site/pesquisa-com-assistentes-sociais-sera-base-para-enfrentamento-a-inadi
http://www.cresspr.org.br/site/pesquisa-com-assistentes-sociais-sera-base-para-enfrentamento-a-inadi
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m) Ações não realizadas 

• Conclusão do Reordenamento Institucional do CRESS PR que inclui a revisão 

do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração;

• Expansão do horário de atendimento do CRESS à categoria.

n) Propostas de aprimoramento    

• Conclusão do Reordenamento Institucional do CRESS PR;

• Conclusão do treinamento e implantação da nova plataforma de sistemas para 

implementação do Plano de Gestão da Informação e o Portal da Transparência, 

conforme calendário;

• Definição e designação de conselheiro/a e trabalhador/a de referência 

para acompanhamento da Ouvidoria e manutenção/atualização do Portal da 

Transparência;

• Realização do Seminário Administrativo Financeiro com a participação de 

Conselheiros/as, Coordenadores/as, NUCRESS e Trabalhadores/as conforme 

planejamento;

• Destinação da sede antiga da Seccional Londrina;

• Aquisição da sede da Seccional Cascavel;

• Expansão do horário de atendimento à categoria;

• Aprofundar o debate acerca do território de referência para os Nucress 

Ivaiporã e Cornélio Procópio que estão referenciados na Sede para as ações 

de orientação e fiscalização, contudo, apresentam vínculo com a Seccional 

Londrina, especialmente para as ações políticas pela proximidade territorial.
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o) Indicação de Prioridades para o Triênio 2020-2023 (48º En-
contro Nacional do Conjunto Cfess-Cress)                   

• Eliminação e arquivamento de documentos do Conjunto CFESS CRESS: já 

iniciada pelo CRESS PR;

• Planejamento, relatório de gestão e indicadores de avaliação: em processo de 

construção com a proposta de Reordenamento Institucional do CRESS PR

• Lei de Acesso à Informação;

• Sistema integrado de gestão administrativa do Conjunto CFESS CRESS: aquisição 

de nova plataforma de sistemas da Implanta em processo de implantação e 

treinamento dos/as trabalhadores/as;

• Estudo de revisão da cota parte;

• Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência: ação permanente;

• Defesa da autonomia e independência dos conselhos de profissão: participação 

do grupo que reúne representantes dos Conselhos de Profissão do Estado do 

Paraná.

8.1 Conselho Fiscal

Conforme o disposto no Art. 28 do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, ao Conselho 

Fiscal compete:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CFESS e dos CRESS;

II - Examinar as Propostas e Reformulações Orçamentárias do CFESS e dos CRESS, 

emitindo parecer sobre as mesmas;

III - Examinar os documentos contábeis do CFESS e dos CRESS, emitindo parecer 

sobre os mesmos;

IV - Examinar as Prestações de Contas do CFESS e dos CRESS, emitindo parecer 

conclusivo e fundamentado sobre cada uma;

V - Requisitar das Direções do CFESS e dos CRESS os elementos necessários para 

o fiel cumprimento de suas atribuições fiscais.

Para análise do movimento fiscal do CRESS PR, o Conselho Fiscal se reuniu periodicamente 

para conferência dos documentos e elaboração de parecer para deliberação do Conselho 

Pleno. Para este trabalho os/as Conselheiros/as contaram com o apoio e contribuições 

dos/as trabalhadores/as do setor financeiro, assim como da prestação de serviços da 

assessoria contábil, de modo que os documentos fossem apresentados em tempo hábil 
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e organizados cronologicamente para cumprimento dos prazos de envio ao CFESS com 

periodicidade trimestral: 30/04, 31/07, 31/10 e 31/01. 

O Relatório de Prestação de Contas contempla Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, 

Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo do Fluxo 

de Caixa, Balancete, Extrato Bancário, Extrato da Aprovação em Plenária e Diversos e é 

enviado pelo setor financeiro e assessoria contábil do CRESS PR por meio do módulo de 

sistema Auditoria.Net da Implanta. 

8.2 Comissão Gestão do Trabalho

a) Resgate histórico da composição da comissão 

A Comissão de Gestão do Trabalho tem sua base legal no Eixo Administrativo Financeiro 
e nas Diretrizes para a Gestão do Trabalho do conjunto CFESS-CRESS, aprovada no 41º 
Encontro Nacional, realizado em setembro/2012 com o objetivo geral de “ estabelecer 
diretrizes e critérios justos e equânimes que fundamente uma política de gestão do 
trabalho, estruturada em quatro eixos: formas de ingresso, jornada de trabalho, Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração e um conjunto de benefícios e incentivos aos/às 
trabalhadores/as, capaz de contribuir para dinamizar e aperfeiçoar o trabalho do Conjunto 
CFESS/CRESS, visando garantir a qualidade dos serviços prestados à categoria profissional 
e à sociedade”. (CFESS, 2015)5.

No CRESS PR, a Portaria nº 1523/20146, de 24 de maio de 2014, altera o nome 
da Comissão Gestão do Trabalho para Comissão Gestão de Pessoas e é composta por 
Conselheiros/as e Gerência Geral. Inicialmente, a Comissão teve como objeto principal 
a elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Para a 
elaboração do PCCR se constituiu um Grupo de Trabalho formado por Conselheiros/as e 
representantes dos/as trabalhadores/as.

No Relatório de Transição da Gestão 2014-2017 para a Gestão 2017-2020, constou que 
a Comissão Gestão do Trabalho era composta por 2 ou 3 Conselheiros/as e a Gerência 
Geral, apresentando o quadro de trabalhadores/as (16) e estagiários/as (01), incluindo 
o quadro e contato telefônico das assessorias jurídica e contábil.

5  Disponível em http://www.cfess.org.br/arquivos/Diretrizes-gestaoDoTrabalho-2015.pdf
6  A portaria citada, bem como todas as demais serão  parte componente do rol de anexos deste relatório.

http://www.cfess.org.br/arquivos/Diretrizes-gestaoDoTrabalho-2015.pdf 
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Das pendências e providências, a Comissão apresentou o fechamento e lançamento da 
folha de pagamento do período compreendido, saldo de banco de horas, programação 
de férias e troca de horário da gerência para fins de estudos. Como demanda urgente 
foi indicada a necessidade de alteração da Portaria com a nova composição da Comissão 
Gestão do Trabalho e a realização de reunião. Foram anexados ao relatório o Organograma 
do CRESS PR, o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2017-2018, informando que o PCCR seria 
entregue pela Comissão Gestão do Trabalho e Comissão de elaboração, o que ocorreu em 
Reunião de Diretoria, realizada em 12 de junho/2017, pela assistente social Ilda Lopes 
Witiuk e trabalhadoras Dione do Rocio Poncheck, Elda Lilian da Cruz  Correa da Silva e 
Maria do Rocio Cerqueira Morona.

Na Gestão 2017-2020, inicialmente se manteve o formato de composição da Comissão 
e com a vacância da função de Gerência Geral, a participação foi ampliada contemplando 
demais trabalhadores/as, garantindo representação da área técnica e administrativa, da 
sede e das Seccionais.

Com a atual composição, a Comissão Gestão do Trabalho tem buscado avançar nas 
pautas daquelas que entendemos ser de competência da assessoria contábil (folha de 
pagamento, banco de horas, férias…) para pautas mais estratégicas que contemplem 
orçamento, plano de educação permanente, saúde do/a trabalhador/a, ACT, dentre 
outras, com o objetivo de aperfeiçoar a Gestão do Trabalho na perspectiva de valorizar 
as experiências do/as trabalhadores/as, assegurar o desenvolvimento profissional e a 
qualidade dos serviços prestados.

A Portaria CRESS nº 1884/2019 institui a Comissão Gestão do Trabalho, alterada pela 
Portaria CRESS nº 1991/2020, passando a vigorar a seguinte composição:  Joziane Ferreira 
de Cirilo – CRESS nº 5204 – Conselheira; Marcia Terezinha de Oliveira – CRESS nº 1029 – 
Conselheira; Neiva Luz dos Santos Silva Munhoz – CRESS nº 6857 – Conselheira; Tonia 
Carla da Silva - Trabalhadora Seccional Cascavel; Rafael Ramos Nogueira - Trabalhador 
Seccional Londrina; Bruna Viviani Viviana – CRESS nº - 6198; Vanessa Rocha – CRESS nº 
10573; Silvia Maria Jurchake Freira – Trabalhadora titular; Nazira de Deus – Trabalhadora 
Suplente.

O relatório sucinto com apontamentos das normatizações, do projeto de reordenamento 
institucional em andamento, da metodologia adotada, das ações realizadas e não 
realizadas, dos avanços, da avaliação da pauta, pendências e indicação de prioridades, 
assim como das medidas adotadas diante da pandemia do coronavírus será disponibilizado 
durante o processo de transição composto com seus anexos.
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9. Nucress: para fortalecer a 
participação da categoria

Como estratégia de descentralização política do Conselho, na perspectiva da 
interiorização das ações, estão os Núcleos Regionais de Serviço Social - NUCRESS do 
Paraná, que são regulamentados pelo Regimento Interno do CRESS PR de 21 de novembro 
de 2005, pelas Portarias 1675/2017 e 1683/2017, bem como em consonância com as 
Diretrizes Nacionais acerca da Interiorização das Ações Políticas dos CRESS, de 16 de 
outubro de 2016.

Essas instâncias não possuem autonomia administrativo-financeira, nem função 
precípua, mas consolida a perspectiva democrática e político-pedagógica do Conselho 
em sua jurisdição, permitindo maior aproximação com as/os assistentes sociais e seu 
cotidiano profissional, desenvolvendo ações de mobilização e organização da categoria.

O CRESS/PR conta com 19 (dezenove) NUCRESS, que estão referenciados à sede e as 
Seccionais, e respondem pela articulação nos municípios de seu entorno. Com a criação 
da Seccional de Cascavel em 2019, o Conselho promoveu a reterritorialização de suas 
áreas de abrangência, sendo ratificada a seguinte estrutura de descentralização política 
da categoria através dos NUCRESS.
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9.1 Algumas estratégias de fortalecimento dos Nucress 

• Reuniões descentralizadas por meios das Seccionais e Sede por área de abrangência;

• Reuniões via skype com a todos os núcleos para acompanhamento e orientações;

• Formação política nos encontros de planejamento participativo com o objetivo de 

promover espaço de discussão e de construção de estratégias para a articulação do 

Serviço Social com os Movimentos Sociais na defesa da democracia, das políticas sociais 

e dos direitos humanos;

• Potencialização das ações conjuntas para as atividades alusivas ao Dia do/a Assistente 

Social, abordando o tema de campanha do conjunto CFESS-CRESS.

10. Comissão Ampliada de Ética            
e Direitos Humanos

A Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos - CAEDH foi criada em 2017 e 

regulamentada no CRESS PR por meio da Resolução CRESS 11ª Região/PR nº 1.862, de 06 

de maio de 2019. que dispõe sobre a constituição, regulamentação e procedimentos da 

Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos do CRESS PR.

É composta por Conselheiros/as, Coordenadores/as das Seccionais, membros da 

Comissão de Orientação e Fiscalização, da Comissão Permanente de Ética e representante 

da Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos.

Tem como objetivo ampliar e aprofundar o debate sobre temas emergentes e 

transversais que permeiam o cotidiano dos/as assistentes sociais no exercício da profissão 

para intensificar o trabalho educativo e político em torno do Código de Ética e da Lei de 

Regulamentação da Profissão, com ações regionais e descentralizadas.

As atribuições da CAEDH estão normatizadas nos artigos 18º e 19º da Política Nacional 

de Fiscalização - PNF, atualizada pela Resolução CFESS no 512/2007, e deve estabelecer 

interface com o projeto Ética em Movimento, com as demais Comissões e Câmaras 

Temáticas para unificar e potencializar ações planejadas e em andamento.

O Projeto Ética em Movimento do conjunto CFESS-CRESS, desenvolvido desde 2000, 

coordenado pela Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS (CEDH/CFESS), que 
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tem como finalidade ampliar o debate ético, compreendendo-o no âmbito da atividade 

profissional, política, social e de defesa dos direitos humanos numa perspectiva crítica, 

ultrapassando a sua dimensão meramente legal e formal. Como ação estratégica a Gestão 

2017-2020 realizou o I Encontro de Multiplicadores/as do Projeto Ética em Movimento e 

construiu diretrizes para a multiplicação do projeto no Paraná.

Neste sentido, o planejamento da CT para 2020 se pautou no artigo 19º da Política 

Nacional de Fiscalização – PNF e nas deliberações indicadas como prioridades do 48º 

Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, do Eixo Ética e Direitos Humanos: TEMA: 

COMISSÕES AMPLIADAS DE ÉTICA 10. Aprofundar a articulação entre a COFI e a Comissão 

Permanente de Ética, por meio da implementação da Comissão Ampliada de Ética 

instituída na Política Nacional de Fiscalização.

Ações permanentes

• Realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias;

• Realização do Fórum Regional Sul, precedendo os Encontros Descentralizados;

• Promover espaço de estudo e discussão do Código Processual de Ética para 

implementação de fluxos e procedimentos, a exemplo de denúncia ex-oficio, 

Desagravo Público;

• Capacitação das Comissões de Instrução;

• Mapeamento das denúncias por área e sujeitos que sofreram violação e suas 

dimensões;

• Elaboração de materiais e documentos técnicos que norteiam a ação 

profissional em articulação com as demais Comissões e Câmaras Temáticas.

Principais avanços e inovações

• A realização do I Encontro de Multiplicadores/as do Projeto Ética em 

Movimento do Paraná;

• Normatização de diretrizes e procedimentos para a formação e multiplicação 

do Projeto Ética em Movimento por meio da Portaria CRESS PR nº 1864/2019;

• Levantamento de multiplicadores/as do Projeto Ética em Movimento; número 

de multiplicações realizadas no Estado por região e número de profissionais 

participantes das multiplicações, apresentado em Assembleia Geral Ordinária;

• Elaboração de fluxos de Desagravo Público; Instrução Processual;
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• Campanha para composição das Comissões de Instrução, com contato direto 
de conselheiras com a categoria, resultando na nomeação de mais de 40 
Comissões de Instrução;
• Envio de Ofício Convite para assistentes sociais da base comporem as 
Comissões de Instrução;
• Emissão de Certificado para membros das Comissões de Instrução ao término 
da instrução processual;
• Capacitação das Comissões de Instrução, com calendário de encontros 

mensais.

Dificuldades

• Unificação de calendário para reunir membros da COFI e CPE;

• Realizar reuniões ampliadas e descentralizadas.

Ações planejadas e não realizadas

• Cumprimento do calendário de reuniões presenciais da comissão;

• Todas as ações propostas foram executadas.

Propostas de aprimoramento

• Descentralização das ações da Comissão para as Seccionais e Nucress, em 

parceria com as Universidades

11. Comissão de Seguridade Social
A Comissão de Seguridade Social foi instituída na gestão 2011-2014 com o objetivo de 

desenvolver ações que favoreçam a compreensão e defesa da integralidade da Proteção 
Social na concepção da Seguridade Social ampla, universal e distributiva e  intensificar 
ações que fortaleçam a agenda de luta coletiva em defesa das políticas sociais, das 
condições de trabalho dos/as assistentes sociais e dos direitos humanos.

Tem como atribuição fomentar a participação, composição e mobilização das Frentes e 
Fóruns de defesa da Seguridade Social, do SUAS, SUS e da Previdência Social por meio da 
realização de reuniões, encontros, oficinas, plenárias e seminários para incentivar ações 
conjuntas das Câmaras Temáticas com debates de temas intersetoriais e transversais 

com produção de material gráfico e mídias sociais.
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 Tem como meta qualificar a atuação profissional, incentivar a organização política 

dos/as assistentes sociais nos diversos espaços, propor e executar ações deliberadas 

pela categoria profissional, construir intervenções coletivas sobre as demandas do 

cotidiano profissional, estimular a leitura e análise crítica acerca da atual conjuntura 

política, econômica e social que afeta direta e indiretamente o exercício profissional, 

manter espaço permanente de debate e preparatório para os encontros deliberativos do 

conjunto CFESS-CRESS.

Nesta direção, durante o triênio 2017-2020 a gestão desenvolveu frentes de trabalho a 

partir das deliberações do 46º Encontro do conjunto CFESS-CRESS, num contexto marcado 

pelo congelamento dos investimentos sociais, regressão de direitos historicamente 

conquistados pela classe trabalhadora, desmonte do sistema de proteção social instituído 

pela Constituição Federal de 1988 em que se prioriza a lógica mercantilista, cenário que 

impacta diretamente na população empobrecida e periférica, afetada pelas desigualdades 

e com os direitos violados, sendo esta matéria de intervenção do Serviço Social que 

ganha relevo na execução das políticas sociais.

O planejamento da CT para 2020 se pautou nas Bandeiras de Lutas e deliberações 

indicadas como prioridades do 48º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, do Eixo 

Seguridade Social com destaque para: TEMA: ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANCIAMENTO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10. Participar dos espaços de discussão do orçamento público e 

financiamento de políticas públicas, tendo em vista a aprovação da (EC 95/2016 do “Teto 

de gastos”).

Ações permanentes

Realização de seminários, encontros, plenárias e oficinas: “O Desmonte do SUAS e as 

implicações no exercício profissional do/a Assistente Social; Seguridade Social; Assistência 

Social; Encontro temático SUAS e defesa de Direitos: Estratégias de resistência, família 

e questão social; Ciclos de Debate; Composição das Frentes Populares e Conselhos de 

Políticas Públicas e de Direitos; Lançamento da Frente Paranaense em defesa da Previdência 

Social; Participação nas Reuniões Ampliadas do Fórum Nacional dos Trabalhadores do 

SUAS (FNTSUAS), V Encontro do Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS (FortSUAS) 

Sul, Reunião Nacional do SUAS em Brasília; Incidência política junto ao governo do Estado 

para apresentar agenda em defesa do Serviço Social nas escolas; Participação da COFI no 

GT dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Curitiba para discussão do trabalho 

do/a assistente social neste espaço sócio ocupacional; Participação no 6º Congresso da 
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Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME) em Brasília; Participação em ações 

políticas em defesa da reforma agrária, da regularização fundiária dos territórios dos 

povos e comunidades tradicionais e das lutas pelo direito à cidade; Incidência política 

junto ao governo do Estado para inserção do Serviço Social nas escolas e recomposição 

do quadro de trabalhadores/as da saúde; Publicações do CRESSPR em Movimento com 

posicionamento político e subsídios para o exercício profissional;

Principais avanços e inovações

• Mapeamento das representações dos CRESS PR nos espaços de participação 

e controle social;

• Publicação do CRESS em Movimento.

Dificuldades

• Consolidação da Frente de Seguridade Social.

Ações planejadas e não realizadas

• Conforme Relatório do 48º Encontro Nacional.

Propostas de aprimoramento

• Descentralização das ações da Comissão para as Seccionais e Nucress, em 

parceria com as Universidades e Movimentos Sociais;

• Realizar Encontro Estadual dos/as assistentes sociais Conselheiros/as, 

representantes do CRESS PR nos Conselhos de Políticas Públicas com o objetivo 

de fortalecer a atuação do CRESS PR e da categoria nos espaços de controle 

social, visando sua democratização e ampliação das políticas públicas;

• Realizar Plenárias de Seguridade Social com a participação dos/as assistentes 

sociais que compõem as Câmaras Temáticas do CRESS PR para definição e 

planejamento de ações conjuntas, assim como monitoramento e avaliação das 

ações realizadas.
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12. Comissão de Trabalho e Formação 
Profissional

A Gestão 2017/2020, “Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos do CRESS/PR”, 
apresenta o relatório a seguir da Comissão de Trabalho e Formação Profissional do CRESS/
PR, e reconhece o compromisso da gestão na efetivação de sua carta programa e certifica 
através de levantamento histórico que a gestão dinamizou a Comissão e realizou quase 
que na totalidade as propostas assumidas em sua carta programa.

A Comissão de Trabalho e Formação Profissional do CRESS/PR, tem como objetivo 
contribuir com a defesa do projeto de formação e exercício profissional, referenciado nas 
diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPSS em 1996 e nas suas implicações no exercício 
e na formação profissional do/a assistente social, bem como com o conhecimento 
sobre as condições atuais dos cursos e de sua formação e indiretamente com o trabalho 
dos/as profissionais. A comissão visa construir estratégias em prol do fortalecimento 
da categoria e do projeto ético-político do Serviço Social de forma articulada com as 
entidades que historicamente estabelecem a direção sociopolítica da profissão (Conjunto 
CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO) na luta por uma educação pública, gratuita, presencial, 
laica, de qualidade e como direito social.

Para tanto, essa Comissão utiliza como referência os documentos e as legislações que 
disciplinam e orientam a direção política, materializada no Código de Ética Profissional 
(1993), na Lei da Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 8.662/93) e na 
proposta das Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional do Assistente Social 
da ABEPSS, que resguarda e defende a trajetória de lutas voltada para um perfil de 
profissional competente, teórico, técnico e politicamente comprometido  com condições 
de intervir nas expressões da questão social.

A Comissão teve sua fundação no ano de 2005, no entanto sua atuação ocorre a partir 
do ano de 2009 e desde este período vem se fortalecendo na luta pela educação de 
qualidade e comprometida com o Projeto Ético Político da profissão, com os/as usuários/
as dos serviços sociais e com as políticas públicas.

Para melhor visualização dos trabalhos realizados pela Comissão apresentamos a partir 
do ano de 2017, ocasião em que a gestão assume, a realização de  8 (oito) reuniões 
da  com diálogos a respeito da: avaliação do plano de metas de 2017, o planejamento 
das datas das reuniões da Comissão, o debate e  proposta para a ABEPSS Itinerante e 
elaboração do plano de metas de 2018.
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Já em 2018, identificamos que a Comissão apresenta o registro de 10 (dez) reuniões. 

As pautas discutidas foram: residência profissional; seminário da comissão; Congresso 

Paranaense; apresentação do Sarau RevolucionArte; realização do 1º Encontro Paranaense 

de Estágio e Extensão Multiprofissional de Serviço Social, que reuniu um grande número 

de assistentes sociais nos dois dias do evento e realizou-se na Universidade Federal do 

Paraná, contando com importantes participações de pesquisadoras do Rio Grande do 

Sul, Paraná, Rio de Janeiro, as quais permeiam o cotidiano de centenas de assistentes 

sociais no Estado do Paraná e dessas demais regiões. Esse encontro debateu ainda o 

monitoramento das deliberações do 46º Encontro Nacional; fórum nacional; organização 

da ABEPSS itinerante e a criação de novo grupo no whats.

 No ano de  2019, a Comissão foi revitalizada com a participação da ABEPSS, regional Sul 

e da ENESSO e realizou 10 reuniões tratando das seguintes temáticas  7ª edição do CPAS, 

Implantação do curso: Assistente Social em Movimento, indicações de participantes do 13º 

Seminário Nacional de Trabalho e formação profissional, repasse sobre a organização do 

CPAS, levantamento da situação dos cursos de graduação, informação sobre a campanha 

da ABEPSS – Sou assistente social e supervisiono estágio, repasse do Encontro Nacional 

de Formação e Trabalho7.

A realização do 7º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais em Ponta Grossa na 

Universidade Estadual, a temática da formação profissional integrou um rol de artigos 

apresentados, uma mesa título: “Produção de Conhecimento, Formação Profissional e 

Supervisão de Estágio”, que atendeu a uma demanda sugerida pelas/os integrantes da 

Comissão, reuniu um número significativo de participantes.

A realização desse Congresso na UEPG fortaleceu o vínculo com essa Unidade de Ensino 

e ampliando a atuação dessa Comissão. Foi no 7CPAS, que foi lançado o Fórum Estadual 

em Defesa da Formação e do Trabalho de com Qualidade em Serviço Social, que é uma 

resposta as deliberações do conjunto CFESS/CRESS notadamente no 47º e 48º Encontro 

nacional.

7  Em todo esse período estiveram presente nas reuniões assistentes sociais, acadêmicos, Coordenação Seccional de Lond-
rina; Agentes Fiscais; Coordenação Técnica; Gerencia (CRESS-PR), SEDS; Santa Casa; Secretaria da Família; UTFPR; UNIBRASIL; 
UFPR/LITORAL e BAGOZZI, UTFPR; profissionais da socioeducação; guarda mirim; santa casa e Hospital Erasto Gaertner, UNI-
BRASIL; UTFPR; PUC PR e ENESSO, UNIFAMMA; UFPR/ABEPSS; UFPR/LITORAL; UNINTER; UNIBRASIL, UNIOESTE Toledo;HC/UFFR 
e a direção do CRESS/PR.  Destaca-se que a partir de 2018, há fortalecimento da participação da ABEPSS.
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O Fórum se coloca como importante espaço de articulação, defesa e desenvolvimento 

da Campanha das entidades organizativas da categoria profissional dos assistentes 

sociais: “Graduação em Serviço Social: só se for legal, crítica e ética.” Portanto, o Fórum 

é uma ação político organizativa das entidades  Conselho Federal de Serviço Social – 

CFESS, Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/PR,  Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS Sul I) e da Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO), em conjunto com as Unidades de Formação Acadêmica em 

Serviço Social.

Em 06 março desse ano (2020), a Comissão realizou a Oficina do Fórum, que deliberou 

por quatro grandes eixos para atuação do Fórum que teve como objetivo geral:: Implantar 

estratégias de materialização e fortalecimento do Fórum Estadual em defesa da formação 

e do trabalho associados a uma  direção social ética e crítica e como objetivos específicos: 

Sensibilizar as Unidades de Ensino do Estado do Paraná, para construção do planejamento 

do Fórum Estadual em defesa da formação e do trabalho com qualidade; - Elaborar o 

Plano do Fórum Estadual do Paraná em defesa da formação e do trabalho com qualidade 

em Serviço Social e Viabilizar ações necessárias para construção de atividades do Fórum 

e desencadeando a campanha: “Graduação em Serviço Social: Só se for legal, crítica 

e ética”. Para tanto, e como ação de planejamento sugere quatro eixos de atuação:  

1) Estágio e Supervisão em Serviço Social; 2) Mapeamento da Realidade dos Cursos 

de Serviço Social no Paraná; 3) Formação Profissional e Curricularização; e 4) Trabalho 

Profissional e Educação Permanente. Importante registrar que nesse evento foi indicada 

uma Comissão provisória do Fórum com composição das três Entidades da categoria 

profissional, com participação do CRESS/Sede, uma representação da Seccional de 

Londrina e da Seccional de Cascavel. Pela Seccional de Londrina foi indicada a professora 

Lorena Portes da UEL e pela Seccional de Cascavel a professora Maria Geusina Da Silva. 

Pelas unidades da categoria, foram definidas as seguintes representações: pela ABEPSS 

Regional Sul Thaisa Closs; pela ENESSO Jacqueline Batista Franco Ferreira e pelo CRESS/PR 

a professora Cristiane Souza.

 Todo esse processo de lutas para a garantia de uma formação crítica, de 

qualidade, laica, pública e gratuita tem recebido nas diversas conjunturas, processos 

de fortalecimento do ensino superior privado, notadamente o ensino a distância que 

tem criado possibilidades para a precarização da formação profissional, já que o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, ainda que nas Instituições Públicas de ensino superior tenha 

também recebido ataques seja no corte de verbas seja em sua autonomia universitária 

ainda persiste na resistência e na defesa da universidade pública.
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Um fator que deve ser considerado é a consonância das atividades com o deliberado 
e proposto pelo conjunto CFESS/CFESS, seja nas deliberações dos Encontros Nacionais, 
com a elaboração dos planos de metas e de lutas e suas execuções, seja nas campanhas 
propostas pelo CFESS.

Em tempos de recrudescimento das expressões da questão social, por meio do 
crescente desmonte de um conjunto de garantias constitucionais, de violação de direitos 
e criminalização das lutas coletivas dos/as trabalhadores/as em diferentes espaços 
sócio-ocupacionais, de precarização e mercantilização de direitos sociais, entre eles a 
educação pública, a Comissão se apresenta como instrumento de defesa e materialização 
da normatização e dos princípios inscritos na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 
8.662/1993) e no Código de Ética Profissional do/a Assistente Social (Resolução CFESS 
273/1993) e nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS.

Para tanto, tem sobre sua responsabilidade a operacionalização do  Plano de Lutas em 
Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a Precarização do Ensino Superior, em parceria 
com o CFESS, ABEPSS e ENESSO, realizando seminários, debates, fóruns sobre a defesa 
da formação profissional de qualidade, fomentando a articulação permanente junto às 
organizações políticas da categoria e dos estudantes com vistas ao estreitamento das 
relações entre os CRESS, ABEPSS, ENESSO, Diretórios e Centros Acadêmicos, Unidades de 
Formação Acadêmica, colegiados e campos de estágio, para a socialização de informações 
e para traçar estratégias de lutas conjuntas contra a precarização do ensino superior e 
cumprimento do plano de lutas.

A Comissão ainda integrou e mobilizou apoios ao MANIFESTO EM DEFESA DA FORMAÇÃO, 
articulado pelo Fórum Regional Sul em defesa da Formação e do Trabalho Profissional 
com Qualidade, se somando aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESSRS, CRESSSC, 
CRESSPR), as entidades político-organizativa dos/as assistentes sociais: Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS Sul I) e Executiva Nacional 
de Estudantes de Serviço Social (ENESSO Região VI), em conjunto com as Unidades de 
Formação Acadêmica em Serviço Social, que subscreveram o manifesto em defesa da 
formação com qualidade no Serviço Social8.

SUGESTÕES9:

Como tarefas da Comissão de Trabalho e Formação Profissional que se indica sejam 

assumidas pelo Fórum Estadual em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade 

em Serviço Social:
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Avaliação das condições de formação do trabalho docente:
• Dar continuidade ao processo de sistematização dos dados da fiscalização que 

se relacionam com os cursos de graduação à distância e presencial em Serviço 

Social, com destaque para o efetivo cumprimento da Lei que Regulamenta a 

Profissão (8.662/1993), Resolução CFESS nº 533/2008 e implementação das 

diretrizes curriculares, para subsidiar ações políticas e jurídicas e debater nas 

nossas atividades;

• Realizar levantamento e divulgação de pesquisas sobre as condições de 

trabalho docente nas UFAs;

• Articular e fomentar a criação do Fórum de Supervisoras/es de Estágio.

No campo da Fiscalização do exercício profissional da formação: 
Estágio Supervisionado:

• Divulgar e manter a realização de debates sobre as Resoluções nºs. 

533/08, 582/10, 568/10, que regulamentam a supervisão direta de estágio 

e a Política Nacional de Estágio da ABEPSS;

• Intensificar o debate sobre as Resoluções e a PNE nos Fóruns de

Supervisão.

No campo da Educação Permanente:

• Dar continuidade ao projeto ABEPSS Itinerante;

• Implementação da Política Nacional de Educação Permanente do Conjunto 

CFESS/ CRESS.

No enfrentamento à precarização da formação EAD e cursos de 
extensão

• Realizar estudos sobre a legalidade da oferta de “cursos de extensão” e seu 

aproveitamento como cursos de graduação em SS;

• Estabelecer articulação com movimentos sociais, sindicatos, conselhos e 

outros sujeitos coletivos que se apresentam na luta em defesa da educação 

pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade.

8  Manifesto em anexo a esse relatório.
9  Essa sugestões foram construídas coletivamente pelos? CRESS/PR, CRESSRS e CRESS/SC e pela ABEPSS
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Encaminhamento das campanhas:

• Campanha Nacional: “Educação de qualidade é direito para você – Serviço 

Social só se for legal, crítico e ético”;

• Campanha Nacional “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”.

a) Câmara Temática de Saúde

A Câmara Temática (CT) de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná 

(CRESS-PR) tem uma trajetória importante na afirmação do conceito amplo de Seguridade 

Social, contribuindo para a interlocução das/os assistentes sociais de base, com as 

gestões do CRESS-PR, organizações e movimentos sociais, na perspectiva da proteção 

dos direitos sociais, sobretudo da saúde pública no Estado do Paraná. Reúne profissionais 

de referência que trabalham nas áreas de saúde de Atenção Básica, Saúde Mental, Saúde 

da/o Trabalhadora/or, assim como na formação em Residência Multiprofissional, com 

inserção nos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos e movimentos populares em 

defesa da saúde pública, universal e de qualidade.

A CT Saúde tem como objetivo aprofundar os debates sobre a política de saúde, sua 

organização, financiamento, controle social e espaços de mobilização popular como as 

Frentes e Fóruns de Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como função, em 

interface com a Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI), realizar estudos, pesquisas, 

debates, trocas de experiências para subsidiar a elaboração de orientações à categoria 

profissional. Representar o CRESS-PR nos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, 

Reunião da CT de Saúde em 2018.
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nas Frentes e Fóruns de Defesa da Seguridade Social e demais políticas públicas com 

posicionamento intransigente em defesa da universalidade de acesso às políticas sociais 

e direitos humanos.

O planejamento da CT para 2020 se pautou nas deliberações indicadas como prioridades 

do 48º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, do Eixo Seguridade Social e de 

Orientação e Fiscalização Profissional:

 - TEMA: EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 8. 
Aprofundar debates sobre o exercício profissional em Comunidades Terapêuticas, 
considerando o posicionamento contrário do Conjunto à existência dessas 
instituições, a partir dos dados consolidados pelas fiscalizações realizadas pelos 
Cress;
 - TEMA: DEFESA DO SUS  7. Intensificar ações em defesa do SUS e das condições 
de trabalho dos\as assistentes sociais, na perspectiva de responsabilização do 
Estado na condução das políticas sociais e contra as diversas modalidades de 
privatização da saúde, em articulação com os Fóruns e a Frente Nacional Contra 
a Privatização da Saúde;
 - TEMA: ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10. 
Participar dos espaços de discussão do orçamento público e financiamento de 
políticas públicas, tendo em vista a aprovação da (EC 95/2016 do “Teto de 

gastos”).

Ações permanentes 

• Reuniões ordinárias - Terceira quarta-feira do mês, às 19h00min na sede do 
CRESS PR;
• Em 2020, com o cenário de pandemia do coronavírus, a CT fez sua primeira 
reunião remota no dia 22/04/2020;
• Participação nas Conferências Municipais, Estadual, Nacional e nos Conselhos 
de Políticas Públicas como conselheiros/as, representando o CRESS PR;
• Articulação com os Fóruns e Frente Paranaense e Nacional contra a Privatização 
da Saúde;
• Realização de 03 Seminários: Seminário Estadual sobre o trabalho do/a 
Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental; Seminário Serviço 
Social em defesa do Sistema Único de Saúde e do Trabalho Profissional: Nossa 
luta é a resistência. Somos Classe Trabalhadora; Seminário de Saúde e Serviço 
Social “O SUS PERTENCE AO POVO! ASSISTENTES SOCIAIS EM DEFESA DO DIREITO À 
SAÚDE PÚBLICA E UNIVERSAL.
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Principais avanços e inovações

• Publicação do CRESS em Movimento Especial da Saúde com o tema “O SUS 

pertence ao povo! Assistentes Sociais em defesa do direito à saúde pública e 

universal!” com a elaboração de artigos por membros da CT, abordando temas 

como a saúde coletiva, saúde mental, saúde do/a trabalhador/a e controle 

social;

• Participação de agente fiscal de referência nas reuniões da CT, proporcionando 

a transversalidade dos temas e demandas dos/as assistentes sociais.

Dificuldades

• Mobilização da categoria para participação neste espaço, especialmente da 

área de saúde mental.

Ações planejadas e não realizadas

• Todas as ações planejadas foram executadas.

Propostas de aprimoramento

• Aprimorar as estratégias de mobilização e participação da categoria no 

espaço da CT;

• Promover o 1º Encontro de Assistentes Sociais Conselheiros/as dos Conselhos 

de Políticas Públicas, representando o CRESS PR para reafirmar posicionamento 

ético-político e construção coletiva de diretrizes para participação nos espaços 

de controle social;

• Descentralizar das discussões da CT para as Seccionais.

b) Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos

A Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos entende os DH numa concepção crítica, 

compreendendo o processo histórico de conquistas da classe trabalhadora no campo das 

lutas democráticas, com interseções entre os aspectos de classe, raça, gênero, orientação 

sexual, etc, buscando reconhecer os processos de exclusão e de desigualdades.
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A CT de Ética e DH foi criada em 2005, 

mas só se tem registro de atuação a partir 

de 2009. Nesse relatório priorizaremos 

apresentar as ações realizadas no período 

de 2017/2020, pela gestão Tempo de 

Resistir, Nenhum Direito a Menos que a 

partir da Plataforma de Gestão no eixo 4 

(quatro) Ética, Direitos Humanos e Lutas 

Emancipatórias, apresentou revitalização 

da CT realizando diversas atividades que 

estão descritas no presente relatório.

Essa CT de Ética e Direitos Humanos tem 

se fortalecido com a presença de diversas 

representações, com a realização de reuniões periódicas, na participação em Conselhos 

de Direitos e de Políticas Públicas, na participação de atividades de defesa de direitos da 

população em situação de rua e no enfrentamento da criminalização da pobreza.

A Câmara Temática (CT) é formada basicamente por assistentes sociais e conselheiras, 

atuantes em variados espaços sócio ocupacionais e com militância no âmbito dos direitos 

humanos e de ética, a saber: Movimento LGBT; Mulheres; Saúde Pública; Assistência 

Social, Sociojurídico, por agentes fiscais e conselheiros/as.

Objetivos

- Contribuir com as atividades do calendário de lutas em defesa dos direitos humanos 

e apoiar as bandeiras em defesa dos interesses da classe trabalhadora e contra as formas 

políticas e jurídicas de criminalização da pobreza e dos movimentos sociais;

- Fomentar, junto aos Poderes Executivos Estadual e Municipais, através da participação 

em Conselhos de Direitos e debater sobre a necessidade de elaboração, financiamento 

e implementação de políticas públicas de defesa e garantia dos Direitos Humanos, bem 

como o fortalecimento da transversalidade dessa agenda nos conselhos de direitos e de 

políticas públicas;

- Garantir a atuação do CRESS-PR na luta pelos direitos das populações discriminadas, 

criminalizadas e excluídas, entendendo que as bandeiras de lutas são pautas prioritárias 

para a defesa dos direitos humanos contra o arbítrio e o autoritarismo,  e ainda a 

consolidação de uma postura crítica, investigativa e interventiva sobre esta, dialogando 
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com as competências e atribuições profissionais do assistente social, atuando e planejando 

suas ações a partir de situações de violações de direitos, procurando quando necessário 

articular a defesa profissional com a comissão de fiscalização do CRESS-PR.

Essa CT tem centralidade nas ações do conjunto CFESS/CRESS com eixo específico que 

se materializa nas ações concretas do cotidiano, bem como transformados em bandeiras 

de lutas.

A gestão “Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos” revitalizou a atuação da CT, 

incluindo novos participantes, procurou articular a elaboração dos Planos de Planejamento 

e de  2017 a 2019, atuou em Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, participou de 

ações dos movimentos sociais e das lutas contra a violação de direitos, além das reuniões 

mensais com os(as) assistentes sociais integrantes.

Deste modo, o quadro histórico das ações da Câmara Temática de Ética e Direitos 

Humanos do CRESS-PR, nesse período em particular, também articulou ações com as 

Comissões e CT’s, sendo elas: Assistência Social, Direito à Cidade, Sociojurídica, Previdência 

Social, Educação, Saúde.

Na Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos entendemos os DH numa concepção 

crítica, compreendendo o processo histórico de conquistas da classe trabalhadora no 

campo das lutas democráticas, com interseções entre os aspectos de classe, raça, gênero, 

orientação sexual etc, buscando reconhecer os processos de exclusão e de desigualdades. 

Importante também sublinhar a preocupação do CRESS-PR com a comunicação e a 

formação continuada, os “CRESS em MOVIMENTO”, que tem contribuído de forma 

significativa para o posicionamento quando das datas que assinalam lutas e as violações 

de direitos.  Isso ainda se constitui instrumento de formação não só para nossa categoria, 

como também para os movimentos e foi pauta das reuniões e debates da Comissão 

tendo sido elaborado em conjunto com a Comissão de Comunicação diversos materiais 

de posicionamentos éticos políticos como também para consulta à categoria profissional 

para subsidiar suas ações cotidianas.

 Observa-se que ao longo dos três anos da CT, os debates convergiram para 

temas relacionados às diversas violências ou violações de direitos: contra a população 

negra, periférica, indígena, mulheres, LGBTs, do campo, dos atingidos por barragem, pop 

idosa, população em situação de rua10, das pessoas com deficiência etc. Através dessa 

comissão, continuamos a atuar de forma efetiva no Conselho Permanente de Direitos 
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Humanos do Paraná – COPED, do Direito à Cidade, no Conselho Estadual dos Direitos 

dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Estado do Paraná – CERMA11 , no Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, - CMDPI12 Conselho Municipal Antidrogas.  

 A CT realizou durante o período de 2017 a 2020, 26 (vinte e seis reuniões) e  

debates sobre variados temas, destacando-se a discussão sobre a questão de classe, 

gênero e raça, tendo em vista as campanhas do conjunto CFESS/CRESS “Assistentes sociais 

no combate ao racismo” notadamente no ano de 2019 que teve como tema central: “Se 

cortam direitos, quem é preta e pobre sofre primeiro ”, organizando discussões sobre a 

temática, inclusive em um deles com a presença da presidenta do CFESS Josiane Soares, 

e também com militantes dos movimentos feministas e antirracistas. Integrantes da 

CT participaram ativamente na realização do 7º Congresso Paranaense de Assistentes 

Sociais que teve uma mesa específica de debates sobre a temática de classe, gênero e 

raça, além da apresentação de trabalhos cujas temáticas convergiram para a discussão 

da ética, direitos humanos e lutas emancipatórias.

Discutiu-se a implantação de projetos de centro de DH, ainda através da atuação do 

CRESS no COPED foram realizadas reuniões com a Secretaria de Saúde e de Educação 

do Estado (Política Educação e Diversidade), acerca das pautas de Direitos Humanos 

e a população privada de liberdade.  Acolhemos conversações com o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), que, no Paraná, tem entre seus membros muitos que 

perderam suas casas e sua forma de sobrevivência, em face da construção de usinas, 

como a do Baixo Iguaçu (situação correlata com as vítimas da tragédia de Brumadinho-

MG).

Dos 19 NUCRESS do Paraná, (instâncias políticas de representação do CRESS no Estado, 

e das duas Seccionais e Londrina e Cascavel, todos, os 100% deles realizaram atividades 

com centralidade na discussão dos direitos humanos.

10  Tendo em vista a forte incidência na atuação da CT de Ética e Direitos Humanos com a População em Situação de Rua, 
inclusive participando do Grupo de Trabalho em Defesa dos direitos dessa população, no final desse relatório há um item 
específico sobre a atuação do CRESS/PR nesse grupo de trabalho.
11 Foi na Gestão Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos que o CRESS/Pr que registramos a ocupação de uma cadeira 
no CERMA destacando-se o Paraná como único estado da federação a inaugurar um Conselho de Direitos de Migrantes, Ref-
ugiados e Apátridas.
12 Igualmente foi nessa gestão que nos inserimos nesse Conselho.
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Participamos do Seminário Nacional de Direitos Humanos, realizado em Salvador- BA 
no mês de agosto/2019 e realizamos em II Seminário Serviço Social e Direitos Humanos: 
Resistência e Lutas Emancipatórias em dezembro de 2019, em Curitiba, com discussão 
nos temas  sobre a questão racial, povos indígenas, gênero e imigrantes temáticas essas 
com centralidade aos Direitos Humanos e ao Serviço Social.

Ao verificarmos a trajetória dessa CT, em particular nos últimos 3 anos, podemos 
destacar  que houve uma priorização dessa temática eu engajamento das/dos Assistentes 
Sociais nas mais diversificadas frentes de lutas, ainda a decisão da gestão de incluir a 
participação da parte técnica do CRESS/PR nas Comissões e Câmaras Temáticas, sendo 
fundamental para atender a função precípua do Conselho, particularmente em uma visão 
pedagógica da fiscalização e da contribuição fundamental das agentes fiscais.

Finalmente faz-se importante evidenciar que nosso projeto ético-político profissional 
é sustentado por uma base ideopolítica emancipatória que nos chama a compreender 
a emancipação política como uma fase indispensável, mas não suficiente para a plena 
emancipação humana, reconhecendo que a luta por DH é central, o que inclui influir nas 
legislações, nas políticas públicas, nas respostas institucionais do Estado e na luta concreta 
dos sujeitos políticos. Nesse sentido, em um contexto mundial de barbarização da vida 
social sob o capitalismo em processo de obsolescência histórica, “em que a desigualdade 
parece não ter mais limites para crescer e se reproduzir, a atuação da Câmara Temática 
de Ética e Direitos Humanos deve ser valorizada e intensificada.

Grupo de Trabalho em defesa dos direitos da POP Rua.

O CRESS/PR com diversas Entidades integra o Grupo de Trabalho de defesa dos direitos 

da População em Situação de Rua, criado para fortalecer a defesa das políticas públicas a 

essa população e denunciar a violação de direitos, já no ano de 2012.

A gestão Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos, atuou de forma significativa 

para fortalecer a luta dessa população. Desde 2017 o CRESS-PR tem realizado uma série 

de ações planejadas junto a categoria que trabalha com a população em situação de rua, 

no sentido de orientar e fiscalizar o exercício profissional. Foram realizados Seminários 

Regionais em Curitiba e Telêmaco Borba e realizadas visitas de orientação e fiscalização 

nos equipamentos de Curitiba e Londrina. Um relatório final ainda a ser divulgado junto 

a categoria profissional, usuárias/os e sociedade em geral, com a sistematização dos 

resultados das visitas e de orientação do exercício profissional, a fim de prevenir violações 

do código de ética profissional.
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Nas reuniões do GT, foram várias as denúncias de violações de direitos a essa população, 

em uma conjuntura de violência e de crimes de ódio e genocídio, sobretudo contra a 

população negra. A maioria da população de Curitiba é considerada branca, no entanto, a 

maioria da população em situação de rua na capital é negra. Foram discutidas as diversas 

insuficiências nas Políticas Públicas para o atendimento a essa população e que a política 

central – de moradia – não tem investimentos públicos para sua implantação, a exemplo 

do orçamento municipal de construir apenas 18 moradias até 2020.

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-PR) participou do “I Encontro de Formação 

e Diálogo com as/os Apoiadoras/es e Parceiras/os que lutam pela Defesa e Garantia de 

Direitos da População em Situação de Rua”. O encontro foi realizado nos dias 29 e 30 de 

março, no SINDIPETRO, em Curitiba/PR .

Com o objetivo de promover um diálogo sobre a política da população em situação de 

rua e o fortalecimento da rede da sociedade civil, o Movimento Nacional da População 

em Situação de Rua (MNPR), mediou um importante debate frente à defesa e garantia de 

direitos da população em situação de rua. Participaram do evento diversas organizações 

que também têm contribuído para o fortalecimento do Grupo de Trabalho em apoio à 

população em situação de rua. Este coletivo tem se reunido na sede do CRESS-PR todas 

as terças-feiras.

 

O encontro contou com relatos fortes da população em situação de rua, elucidando 

fragilidades dos serviços públicos oferecidos; a carência em recursos financeiros; e 

lamentavelmente, a denúncia de inúmeras violações de direitos que ocorrem de forma 

institucionalizada, por profissionais que atuam num sistema insuficiente, assistencialista 

e com profissionais pouco qualificados para atendimento a esse seguimento.

A assistente social Eliane Silvério Betiato, da Casa de Acolhida São José e representante 

do CRESS no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para 

a População em Situação de Rua (Ciamp), coordenou a primeira mesa que debateu 

Garantia de Direitos, e que contou com a fala de Elza Maria Campos, representando 

a Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos e Ana Paula Pionkevicz, da Câmara 

Temática de Assistência Social.

As profissionais destacaram o avanço do conservadorismo, da regressão de direitos e 

o desmonte das políticas públicas conquistadas com muito esforço, sangue e suor das/os 

trabalhadoras/es. Evidenciaram que populações como a indígena, a negra, a comunidade 
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LGBTI e a população em situação de rua têm sido criminalizadas e exterminadas. 

Destacaram que apesar da resistência dos movimentos sociais e da vigilância dos órgãos de 

controle, notadamente o Ministério Público e a Defensoria Pública do Paraná, os projetos 

higienistas estão sendo implementados e ganham legitimidade especialmente pela 

mídia, que reproduz os apelos conservadores da sociedade que espera o endurecimento 

do Estado penal do ponto de vista social e gerencialista para atender apenas os interesses 

do mercado e de grupos políticos conservadores. A consequência é dramática pela 

disseminação do ódio contra essa população, tornando as pessoas em situação de rua 

cada vez mais vulneráveis pelo aumento do preconceito, violações e negação de direitos 

fundamentais, numa cultura de criminalização dos pobres e das formas de resistência.

Elza Campos destacou que as/os assistentes sociais devem atuar numa perspectiva 

crítica, ética e propositiva, buscando romper com as diversas formas de discriminação 

em relação à população em situação de rua e fortalecer a luta por seus direitos, com 

base nos princípios do nosso Código de Ética e demais legislações que normatizam nossa 

profissão. Ainda informou que o CRESS-PR, por meio da Comissão de Fiscalização (COFI), 

está realizando um estudo com visitas, orientação e fiscalização em equipamentos 

que atendem usuárias/os em situação de rua. Ana Paula evidenciou a importância da 

política pública da Assistência Social como uma política estruturante para populações em 

vulnerabilidade, uma política pública de direito, e condenou a perspectiva que tem sido 

veiculada pela prefeitura de Curitiba, de adoção de ação de voluntariado. Registra que 

Assistência Social é: política pública prevista na Constituição Federal e direito de cidadãos 

e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a Previdência Social etc.

População em Situação de Rua:

Desde 2017 o CRESS-PR tem realizado uma série de ações planejadas junto a categoria 
que trabalha com a população em situação de rua, no sentido de orientar e fiscalizar o 
exercício profissional. Foram realizados Seminários Regionais em Curitiba e Telêmaco 
Borba e realizadas visitas de orientação e fiscalização nos equipamentos de Curitiba e 
Londrina. Um relatório final ainda a ser divulgado junto a categoria profissional, usuárias/
os e sociedade em geral, com a sistematização dos resultados das visitas e de orientação 
do exercício profissional, a fim de prevenir violações do código de ética profissional.

Participamos do 2º Seminário com o tema - “Acesso à Justiça a População em Situação 
de Rua no Paraná”, ocorrido no dia 17 de outubro de 2019, na APP Sindicato na Av. Iguaçu, 
que teve como objetivo o estabelecimento de diálogo da POP Rua com os Operadores de 
Justiça. Contou com a presença do TJ, MP, DPE, DPU, OAB-PR e ainda, com a participação 
do CNDH e COPED, que terão a missão de ouvinte no Evento.
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Uma das demandas centrais é a realização da pesquisa: “Construindo Pesquisa com a 
População em Situação de Rua” já realizada em Londrina.

Através do CRESS/PR o Movimento POP Rua participou da 2ª Conferência Extraordinária 
de Políticas para as Mulheres de Curitiba e conquistaram uma vaga no CMDM.

Ainda participamos do “I Encontro de Formação e Diálogo com as/os Apoiadoras/es e 
Parceiras/os que lutam pela Defesa e Garantia de Direitos da População em Situação de 
Rua”. O encontro foi realizado nos dias 29 e 30 de março, no SINDIPETRO, em Curitiba/
PR e de Seminário em Cascavel/PR com a mesma temática.

Uma das questões que emergem nesses encontros é a fragilidade dos serviços públicos 
oferecidos; a carência em recursos financeiros; e lamentavelmente, a denúncia de inúmeras 
violações de direitos que ocorrem de forma institucionalizada, por profissionais que 
atuam num sistema insuficiente, assistencialista e com profissionais pouco qualificados 
para atendimento a esse seguimento. 

A assistente social Eliane Silvério Betiato, da Casa de Acolhida São José e representante 
do CRESS ainda integra o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 
Política para a População em Situação de Rua (Ciamp).

c) Câmara Temática de Serviço Social e Educação

A Câmara Temática de Serviço Social e Educação tem os objetivos de: 1) Contribuir 

para o aprofundamento da reflexão sobre uma concepção de educação coerente com o 

projeto ético-político profissional que, por sua vez, oriente o debate das particularidades 

do trabalho do/a assistente social nesta política pública, assim como as ações profissionais, 

no sentido de fortalecer as lutas sociais em defesa de uma educação emancipadora, 2) 

Realizar levantamento sobre a realidade de atuação dos/as Assistentes Sociais na política 

da educação, 3) Defender e lutar pela implantação do Serviço Social nessa política pública.

Essa Câmara Temática é a mais antiga no CRESS/PR, suas ações se iniciam no final 

dos anos 80, início dos anos 90 quando através do Sindicato dos/as Assistentes Sociais 

do Paraná, elaborou-se um projeto que foi apresentado à Assembleia Legislativa da 

contratação de um/a assistente social em escolas com mais de dois mil alunos/as. 

Esse projeto, aprovado, nunca foi implantado. Em seguida, outro projeto, aprovado pela 

Assembleia Legislativa que indicava a contratação de um/a assistente social nos Núcleos 

Regionais de Ensino, também não foi implantado.



90

Importante destacar que a introdução dos profissionais de Serviço Social na educação 

marcou o ano de 1930, porém foi apenas no ano de 1990 que houve a implantação das 

políticas sociais, sendo responsável pela conquista do Serviço Social na educação e a 

ampliação da demanda de exigência desses profissionais (ROSSA, 2011).

Essa discussão tem marcado a história de constituição da profissão, como demanda 

constante e crescente aos/às profissionais de Serviço Social, revelando uma necessidade 

como destaca um documento do Grupo de Trabalho do Conjunto CFESS-CRESS sobre 

o Serviço Social na Educação, que sugeriu no documento elaborado:  a) mapear as 

experiências e práticas profissionais existentes e promover a reflexão sobre o Serviço 

Social na Educação, visando a possibilitar a qualificação da inserção profissional nesta 

política; b) apresentar produções teóricas sobre a política social de educação e sobre as 

particularidades da inserção do Serviço Social nesta política, que subsidiem a pesquisa e o 

trabalho profissional na área: apresentações de trabalho nos ENPESS´s, CBAS´s, publicações 

na revista “Serviço Social e Sociedade” e outras revistas acadêmicas vinculadas ao 

debate da profissão, dissertações, teses e livros publicados; c) apresentar orientação 

para a proposição de projetos de Lei sobre a inserção do Serviço Social na Educação; d) 

contribuir para a intensificação da luta pela educação como direito social e a consolidação 

do Serviço Social nesta política pública, a partir da participação em conferências, conselhos 

de educação e conselhos da criança e do adolescente e articulação com os conselhos 

profissionais, sindicatos, executivo, legislativo, Ministério Público e outras forças políticas; 

e) apontar as reflexões teóricas e políticas que permearam a constituição e história do 

Grupo de Trabalho do Conjunto CFESS-CRESS sobre o Serviço Social na Educação13. 

O CRESS/PR, a partir dos anos 2000, abarcou em suas ações estratégicas a luta pela 

implantação do Serviço Social na Educação, participando das ações do conjunto, inclusive 

tendo atuação no referido grupo de trabalho.

O documento: Subsídios para a atuação dos Assistentes Sociais na Educação, revela 

o objetivo desta construção que foi de: “contribuir para que a atuação profissional na 

Política de Educação se efetive em consonância com os processos de fortalecimento do 

projeto ético-político do serviço social e de luta por uma educação pública, laica, gratuita, 

presencial e de qualidade, que, enquanto um efetivo direito social, potencialize formas 

de sociabilidade humanizadoras”14.

13 http://cfess.org.br/arquivos/subsidios-servico-social-na-educacao.pdf
14 http://cfess.org.br/arquivos/subsidios-servico-social-na-educacao.pdf
 

http://cfess.org.br/arquivos/subsidios-servico-social-na-educacao.pdf 
http://cfess.org.br/arquivos/subsidios-servico-social-na-educacao.pdf
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No período de 2017-2020, na gestão Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos, 

foram realizadas 5 (seis reuniões) da Câmara Temática de Serviço Social e Educação 

sendo, uma em 2018, e 4 reuniões no ano de 2019.

Registra-se que no dia 9 de abril/2018 foi realizada a primeira reunião da Câmara 

Temática  que contou com a participação de assistentes sociais e de estudantes de Serviço 

Social. Segundo relato no site do CRESS/PR, o encontro marca a retomada da articulação 

de um importante espaço de debate e incidência para a categoria profissional, sobretudo 

de assistentes sociais e estudantes que estão inseridos no espaço sócio ocupacional da 

Educação ou que têm interesse em discuti-lo. Destacou-se que os  encontros têm como 

objetivo construir estratégias e fortalecer a Câmara Temática por meio de discussões das 

práticas, do trabalho em rede e da articulação nos espaços de atuação. Foi nessa reunião 

que se indicou a realização de um mapeamento dos profissionais que atuam na área 

educacional no Paraná. O formulário para o referido levantamento foi publicado no site 

do CRESS/PR.

Nas reuniões realizadas os temas em evidência foram: a retomada da CT Serviço Social 

e Educação, a Implantação no Paraná da Lei 13.935/2019 (Garantia do Serviço Social e 

Psicologia nas Redes Públicas de Educação), comparecendo o tema da Educação Popular 

e Cultura.

Nesse contexto, faz-se importante evidenciar que a derrubada do veto do presidente 

foi uma vitória da luta das categorias dos/as assistentes sociais e psicólogos, diante da 

conjuntura de retrocesso e de ataques frontais aos direitos dos/as trabalhadores/as, 

com o aprofundamento das expressões da questão social nas escolas, no surgimento de 

automutilação, uso abusivo de substâncias, tentativa de suicídio.

Sugestões para continuidade das discussões da CT15:

• Realização de um Seminário Estadual em conjunto com o Conselho Regional 

de Psicologia e com a APP/Sindicato para discussão do conteúdo teórico 

da profissão de Serviço Social e da Psicologia na Educação e da 13.935/2019 

(Garantia do Serviço Social e Psicologia nas Redes Públicas de Educação);

• Continuidade do levantamento da atuação dos/as assistentes sociais na 

educação incluindo os/as profissionais das Universidades e nas Escolas, nas 

15 Importante consultar pasta da CT que contém os relatos e o levantamento citado nesse relatório.
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Instituições para pessoas com deficiência. (sugere reativar o link e fazer novo 

levantamento dos profissionais do Estado);

• Dar continuidade aos encontros da CT;

• Incluir no debate o tema da Educação Popular e Cultura na compreensão da 

atuação de novos atores sociais periféricos em cultura popular, particularmente 

na juventude e na infância pobre e negra;

• Para as reuniões de 2020 nas segundas quinta-feira do mês às 17h.

d) Câmara Temática de Previdência Social

A Câmara Temática de Previdência Social foi criada em reunião deliberativa do CRESS 

PR, em 11 de julho de 2010, com o objetivo de atender, inicialmente, demandas de 

profissionais que ingressaram no INSS, no ano de 2009. Posteriormente os objetivos da 

CT foram ampliados para:

- Defender a previdência social como política pública, sob a ótica do direito social e da 

cidadania, contribuindo para viabilizar o acesso aos benefícios e serviços previdenciários 

e garantir as demandas e reivindicações da população;

- Fortalecer a atuação profissional das/os Assistentes Sociais que atuam no Serviço 

de Reabilitação Profissional e Serviço Social com o apoio também de segmentos de 

defesa dos direitos de todos os trabalhadores (as), pois diante do contexto atual onde 

ocorrem ataques constantes as conquistas históricas da classe trabalhadora é necessário 

buscar unidade política em defesa intransigente da Previdência Social Pública e serviços 

Previdenciários, fundada na análise crítica sobre a conjuntura estabelecendo estratégias 

de superação da relação conflituosa entre o Capital e o Trabalho.

Pretende-se ampliar as ações da CT para estudo e análise do cenário Político e 

Econômico, Orçamento e Financiamento da Seguridade Social, Reformas da Legislação 

Previdenciária e os impactos na vida da classe trabalhadora.

O espaço da CT deve proporcionar estudo, pesquisa e debate acerca da política de 

Previdência Social, assim como o aprofundamento das atribuições e competências dos/

as assistentes sociais que atuam neste espaço sócio ocupacional em parceria com as 

unidades acadêmicas e demais movimentos da sociedade.

Diante do cenário de desmonte da Previdência Social, a descentralização é importante 

estratégia de articulação, mobilização e fortalecimento dos/as assistentes sociais que 
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atuam nas Gerências Executivas do INSS no Paraná (Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, 

Maringá e Londrina), assim como da articulação com profissionais das demais políticas 

setoriais como a saúde, assistência, educação e trabalho e demais movimentos da 

sociedade.

O planejamento da CT para 2020 se pautou nas deliberações indicadas como prioridades 

do 48º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, do Eixo Seguridade Social e de 

Orientação e Fiscalização Profissional:

- TEMA: defesa do BPC e do atual instrumento de avaliação – 2. Manter 

articulação permanente em defesa da ampliação do acesso ao BPC, como 

benefício assistencial não contributivo de valor não inferior a 1 salário mínimo, 

pautado nas condições de vida do/a usuário/a e não no recorte absoluto de 

renda e em práticas fiscalizatórias do Estado sobre a população. Previdência. 

3. Defender que a avaliação multiprofissional e interdisciplinar da pessoa com 

deficiência para fins de acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, 

se efetive a partir da concepção ampliada de deficiência e da pessoa com 

deficiência, estabelecidas, na convenção da ONU 2007, Lei Brasileira de Inclusão 

nº 13.146/2015, LOAS – Lei nº 8. 742/1993 e Lei Complementar nº 142/2013.

- TEMA: defesa da política de previdência social – 6. Defender o Serviço Social 

na previdência social, incidindo no processo de reestruturação do SS no INSS, 

defendendo a publicação do decreto das atribuições privativas construídas pelo 

GT de 2007; as competências estabelecidas no artigo 88 da Lei nº 8.213/91; a 

Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência Social; e o Manual 

Técnica do Serviço Social, que visam os direitos dos/as usuários/as.

Ações permanentes

• Participação em atividades dos Nucress, Universidades, Sindicatos, Fóruns e 
Frentes em Defesa da Previdência Social pública;
• Ciclo de Palestras em defesa da Previdência Social Pública em atividades 
alusivas ao Dia do/a Assistente Social;
• Encontro Estadual de Serviço Social nos municípios de Foz do Iguaçu, Londrina 
e Curitiba;
• Encontro Estadual de Reabilitação Profissional, no município de Maringá;
• Realização do I Seminário Direitos Humanos e a Defesa das Políticas Públicas 
para Pessoas com Deficiência, em parceria com a CT Ética e Direitos Humanos e 
Tribunal Regional do Trabalho do Paraná;
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• Participação no I e II Seminário de Seguridade Social no Litoral do Paraná;
• Realização do Seminário “Defesa da Seguridade Social: uma discussão 
emergente”, no município de Telêmaco Borba;
• Publicação do CRESS em Movimento com o tema “A Reforma da Previdência 
é um crime contra a população”.

Principais avanços e inovações

• Descentralização das ações da CT em parceria com os Nucress, Universidades 

e movimentos sociais.

Dificuldades

• Realização de reuniões presenciais dos membros da CT, as reuniões ocorrem 
de forma remota por aplicativos.

Ações não realizadas

• Continuidade da mobilização e articulação da Frente Paranaense em Defesa 

da Previdência Social, lançada em abril/2018, em Curitiba.

Propostas de aprimoramento

• Realizar ações em conjunto com a Comissão de Orientação e Fiscalização 

em defesa do Serviço Social na Previdência Social a partir da elaboração e 

conclusão do Relatório Final, resultado da Frente de Trabalho realizada no INSS, 

em devolutiva aos/às profissionais;

• A orientação do CFESS é que as COFIs incorporem esta demanda em seu 

planejamento e que cada CRESS adote estratégias de articulação com a categoria 

de modo a defender o Serviço Social previdenciário, a exemplo: convocar as/os 

assistentes sociais para reflexão conjunta, conforme prevê a Política Nacional 

de Fiscalização.
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e) Câmara Temática de Assistência Social

A Câmara temática de Assistência Social do Conselho Regional de Serviço Social do 

Paraná - CRESS/PR, objetiva qualificar e aprimorar reflexões junto a profissionais que 

atuam nos serviços da Política Pública de Assistência Social. 

Todas as ações são planejadas em consonância ao projeto ético-político, teórico-

metodológico e técnico-operativo do serviço social. Foi se constituindo com o passar 

do tempo, como um importante espaço de fortalecimento do exercício profissional. Sua 

atuação ocorre com vistas à garantia da qualidade dos serviços públicos prestados à 

população e busca pautar suas ações em perspectivas que tratem a assistência social como 

um instrumento de transformação e emancipação social, diminuindo a desigualdade e 

caminhando rumo à equidade social.

As ações são planejadas e articuladas já há anos, sendo de membros permanentes 

desse coletivo, e profissionais que somaram no decorrer dos encontros. Sendo assim, 

além da diretoria, profissionais da base, estudantes e técnicos de outras áreas de atuação, 

contribuem para o debate e reflexões nas reuniões. 

A CT fundamenta-se nas referências e especificidades apresentadas pela conjuntura 

e cenário que se apresenta cotidianamente em relação a Política Pública de Assistência 

Social. 

 Reunião da CT de Assistência Social de Londrina em março de 2018
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Os encontros e debates ocorridos através da CT de Assistência aconteceram mensalmente 
considerando os objetivos e o papel da política de assistência em vários territórios, 
reforçando que a Política Pública de Assistência Social deve acontecer integrada às 
demais políticas setoriais, de forma ampliada e universal.

A CT de Assistência reforçou o cuidado e o profissionalismo ético e comprometido com 
o público usuário desta política, valorizando os cidadãos e grupos que se encontram em 
situações de vulnerabilidade e riscos sociais.

Considerando ainda que a política de assistência é pra quem dela necessitar, houve 
vários encontros considerando a realidade da população principalmente a população em 
situação de rua, uma das expressões mais forte da questão social, realidade que interpela 
e desafia no campo de defesa e garantia de direitos. 

No decorrer destes meses aconteceram reuniões mensais, com pautas previamente 
definidas, reuniões ampliadas, com temas específicos e solicitados conforme debate 
entre os membros, seminário estadual, participação de membros da CT em conferências, 
reuniões do Fórum Estadual de trabalhadores da Assistência Social - FETSUAS, conselho 
de assistência social – CMAS, em comitês representando a CT e o CRESSPR e em outros 
espaços de debates em torno da política de assistência social. Como estratégia de 
mobilização e articulação da categoria para participação utilizávamos as redes sociais e 
canais de comunicação via e-mail e whatsapp.

A atuação da Câmera Temática de Assistência Social ocasionou uma série de debates e 
uma reflexão sobre a operacionalização da política, na base, com experiências diversas, 
inseridos em diferentes campos ocupacionais. Marcou o debate as formas de resistência 
dos trabalhadores da Assistência Social, na preposição do diálogo, na articulação política 
para assegurar direitos conquistados e no fortalecimento coletivo.

Um exemplo disso foi à concretização do Seminário de Assistência Social, realizado 
no Auditório da APP Sindicato, 11 de maio de 2018. Como um momento marcante de 
formação e reflexão da prática profissional. Percebeu-se e avaliou-se ainda que é grande 
a carência profissional por formação para um aprimoramento do fazer profissional. 

O que mais marcou a CT foi o fato de ser um elemento de resistência, de fortalecer 
os seus membros participantes, através do diálogo coletivo, da troca de experiência, de 
ser um espaço também que está para ouvir os trabalhadores da Assistência Social, em 
suas angústias, suas decepções, seus medos, construindo um fortalecimento coletivo de 
resistência, enfrentamento coletivo e perseverança. 
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Os desafios são enormes, diante de tantos retrocessos, sucateamento da política, 
desmontes e principalmente no meio da crise a qual estamos inseridos e não há dúvidas 
que este colapso é muito mais brutal e violador dos direitos humanos para as camadas 
mais empobrecidas. 

Os desafios que se apresentam para o trabalho social são complexos e, por isso, o SUAS 
reconhece que eles precisam ser enfrentados coletivamente, nunca por um profissional 
sozinho. Nesse momento mais do que nunca!

Vivemos tempos difíceis, não há como negar que o “coronavírus” - expressão agora tão 
corriqueira- tem alterado substancialmente a economia, a política e vidas num contexto 
geral. Como trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, sentimos em nosso agir 
profissional, os impactos negativos no atendimento e encaminhamentos, principalmente 
com a população mais vulnerável. 

Diante disto a importância da continuação da articulação dos profissionais nos espaços 
coletivos como da Câmara Temática de Assistência Social do CRESS/PR, é preciso 
perseverar e continuar no enfrentamento e apoio aos trabalhadores e no fortalecimento 
da resiliência, mesmo diante de uma situação inédita e desafiante. É importante saber 
que a situação que vivemos é grave e para atravessá-lo necessita-se de articulação e 
estratégias profissionais conscientes e coletivas. 

f) Câmara Temática de Direito à Cidade

CT de Direito à Cidade no II Encontro de Serviço Social e Política Urbana, em outubro de 2017
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Com o objetivo de manter a articulação do CRESS com movimentos e coletivos sociais; 
outras categorias profissionais e entidades para fortalecer a incidência sobre a política 
urbana e os espaços de participação e controle social, bem como difundir o debate sobre 
esta temática, que tem se constituído em múltiplos espaços sociocupacionais para as/os 
Assistentes Sociais, a CT Direito à Cidade participou dos seguintes espaços: representante do 
Cress nos Conselhos Estadual e Municipal das Cidades; mediação da mesa “Desigualdade, 
Cidades e Territórios: desafios da participação e da gestão democrática” do 7º Congresso 
Paranaense de Assistentes Sociais; Participação no Eness – Mesa Direito à Cidade; Atuação 
Fórum Mobiliza Curitiba.

Além disso, com o objetivo de produzir materiais científicos sobre a temática de direito 
à cidade, produziu os seguintes artigos científicos: “Direito à Cidade com ênfase em 
Gestão Democrática: da universidade ao exercício profissional” e “Política de Habitação: 
controvérsias sobre o direito à Moradia”.

13. Comunicação e a agenda de direitos 
humanos

Participação do CRESS-PR no Comunicasul, em agosto de 2017
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a) CRESS-PR em Movimento: posicionamentos e exercício    
profissional em defesa dos direitos 

Uma das novas estratégias da política de comunicação do CRESS é o “CRESS-PR 
em Movimento”. O objetivo é difundir posicionamentos políticos e institucionais que 
fortaleçam a cultura de direitos e as lutas sociais. 

O CRESSPR procura formular conteúdos com contribuição da categoria, relacionando 
com o exercício profissional nos diversos temas, para, juntamente dar visibilidade 
à materialização do projeto ético-político profissional nos diversos espaços sócio 
ocupacionais, assim como incidência política e alianças estratégicas com sujeitos de 
direitos e sujeitos coletivos.

Com o objetivo de tornar o CRESSPR em Movimento uma publicação cada vez mais 
robusta em conteúdo, o profissionalismo das/os Assistentes Sociais tem contribuído na 
formulação de pautas, entrevistas e no refino de assuntos que podem ser divulgados 
para a categoria. Com isso, a divulgação nas publicações, tanto em caráter online (PDF) 
quanto impresso, torna-se cada vez mais imprescindível para que as/os profissionais se 
sintam representadas/os.

O Conselho utiliza, como critério de produção do CRESSPR em Movimento, datas (ou 
semanas, meses) que tenham como pano de fundo algum tema que seja de relevância 
profissional para a categoria ou que, aliado à relevância profissional, esteja ligado à 
luta pelos direitos humanos, pela democracia, contra discriminação, violências e contra 
a arbitrariedade. Ou seja, seguindo os princípios do Código de Ética do Serviço Social. 

Abaixo listamos as publicações realizadas nos últimos três anos.

Posicionamentos em 2017

Participação do CRESS-PR no Comunicasul, em agosto de 2017
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delegação paranaense nos 
Encontros Regional e Nacional 
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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• Assistentes Sociais no Combate ao Trabalho Infantil;

• Assistentes Sociais contra a violência e em defesa dos direitos da Pessoa 

Idosa;

• Serviço Social em Defesa dos Direitos da População LGBTI;

• Direitos das crianças e adolescentes estão ameaçados, e nós precisamos 

defendê-los;

• É preciso fortalecer a defesa da saúde pública, universal e de qualidade;

• Lei Maria da Penha faz 11 anos: A violência permanece e a luta continua;

• 19 de agosto – Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua;

• Democracia vence na 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres;

• Assistentes sociais na defesa da Política Urbana e na Luta pelo Direito à Cidade;

• Querem acabar com a Previdência Social! É preciso resistir!;

• Delegação paranaense nos Encontros Regional e Nacional do conjunto 

CFESS/CRESS: O que defendemos;

• Dia da Consciência Negra;

• Dia de luta da Pessoa com Deficiência;

• Serviço Social e a luta das Mulheres Negras;

• Serviço Social no enfrentamento ao Trabalho Infantil.
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Posicionamentos em 2018

• 1º de maio: Dia de luta da classe trabalhadora, um compromisso ético-político 
da/do assistente social;
• Paul Singer – Vida em Movimento. Confira Homenagem do CRESS-PR;
• Contra a reforma da Previdência e fortaleça a luta coletiva!;
• Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial;
• Agosto é o mês da visibilidade lésbica e o Serviço Social soma-se a esta luta;
• Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos;
• CRESS em Movimento – Mês da Consciência Negra;
• Carta de Curitiba: Nossa Escolha é a Resistência! Assistentes Sociais em 
Defesa da Democracia!;
• Assistentes Sociais e o 8 de março: Dia Internacional de luta das mulheres;

• 8 de março - A Resistência nos une, a Luta nos liberta.
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Posicionamentos em 2019

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

Violência, racismo e machismo. Esse cenário de dominação e 

opressão, e que atinge especialmente as mulheres negras e 

pobres, desaa as mulheres e organizações feministas, no Dia 

Internacional da Mulher. Índices apresentados nos últimos anos, 

escancaram a situação de violência em que elas se encontram no 

Brasil.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 

2017, uma mulher é assassinada a cada duas horas no país. A cada 

hora, 503 mulheres sofrem algum tipo de violência, além de 5 

espancamentos a cada 2 minutos. Em 2016, ocorreu um estupro a 

cada 11 minutos no Brasil, sem considerar as violações de direitos 

que não são registradas ou denunciadas, e por isso não compõem 

os relatórios de vidas violentadas ou interrompidas.

O 8 de março de 2019 expõe o 5º lugar do Brasil no ranking 

dos países com maior taxa de feminicídio, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). A população LGBT também sofre com 

preconceito e violência. 

Os dados alarmantes de violência são agravados com a desi-

gualdade social e de gênero histórica. O desmonte dos direitos e 

das políticas públicas atinge especialmente as mulheres. A reforma 

da Previdência Social, se aprovada, obriga as mulheres a se apo-

sentarem apenas após 40 anos de contribuição e praticamente aos 

62 anos de idade, para garantir o acesso a aposentadoria integral. 

Diante do cenário alarmante de desigualdade e violência, o 

CRESS em movimento’ quer chamar a atenção de todas/os assis-

tentes sociais e da sociedade para o fortalecimento das lutas em 

defesa da vida e dos direitos das mulheres. O CRESSPR reforça 

que essa luta não pode se limitar a uma data comemorativa, mas 

sim, precisa se dar no cotidiano. 

O material especial do Dia Internacional de Mulher apresenta 

artigos escritos por conselheiras do CRESS/PR, que se debruça-

ram sobre dados históricos e atuais para mapear a violência que as 

mulheres vêm sofrendo ao longo das décadas, entrevistas exclusi-

vas com lideranças feministas e com a primeira travesti negra a 

obter o título de doutora no Brasil. Elas falam do árduo caminho 

em busca de conquistas, da opressão vivida pelas mulheres, e 

analisam o novo momento pelo qual a população brasileira passa.

Nessas entrevistas procuramos saber as estratégias de luta, a 

agenda de direitos e indicativos importantes para o trabalho coti-

diano de assistentes sociais.  

8 DE MARC O DE 2018

A                            NOS UNE,RESISTÊNCIA
A             NOS LIBERTALUTA

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020
24 DE ABRIL DE 2019

Assistentes sociais em defesa do
direito à saúde pública e universal!

o sus pertence ao povo!
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• 29 de Janeiro – Dia da Visibilidade Trans – Visibilidade 
Trans: (trans) forme, (RE)Exista!;
• 7 de fevereiro - Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas;
• CRESS-PR em Movimento: Dia Internacional da Mulher 
– A Resistência nos une, a Luta nos liberta;
• CRESS-PR em Movimento: Assistentes Sociais 
mobilizadas/dos pela igualdade racial;
• Assistentes Sociais pelo fortalecimento das lutas, dos 
Direitos e da Diversidade dos Povos Indígenas;
• O SUS pertence ao povo! Assistentes Sociais em defesa 
do direito à saúde pública e universal!;
• CRESS-PR em Movimento: A reforma da Previdência é 
um crime contra a população;

• CRESS-PR em Movimento: Direitos de Crianças e Adolescentes em Tempo de 
Retrocessos;
• Derrota do “Escola Sem Partido” no Paraná é uma vitória da sociedade democrática;
• CRESS-PR em Movimento: edição do 7° Congresso Paranaense de Assistentes 
Sociais;
• Dia Internacional da Pessoa Idosa: Assistentes Sociais em defesa da Seguridade 
Social;
• Dia da Consciência Negra: Assistentes Sociais em luta pelo fim da violência contra 
a população negra;
• CRESS-PR em Movimento: 21 dias de Ativismo pelo fim da violência contra as 
mulheres.

Posicionamentos em 2020

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020 Dezembro 2019

ATIVISMO 
DIAS DE21

Pelo fim da violência 
contra as mulheres.
Pela vida das mulheres!
pág. 3

Consciência Negra
Assistentes Sociais em luta 
pelo fim da violência contra 
a população negra

4 Assistentes Sociais 
pelo fim da violência 
contra a mulher

6

Luta contra a AIDS
Pela saúde das mulheres 
e pelo fim da cultura
do estupro

8

Direitos Humanos
Assistentes Sociais em luta pelo fim da violência contra as mulheres

12

Laço Branco 
Homens em luta pelo 
fim da violência 
contra a mulher

10
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• CRESS-PR em Movimento: 26 anos da Lei Orgânica de Assistência Social;
• CRESS-PR em Movimento: 29 de janeiro é Dia Nacional da Visibilidade Trans;
• CRESS-PR em Movimento: confira edição sobre o Mês Internacional da Mulher 
de 2020;
• CRESS-PR defende que pandemia de coronavírus precisa ser combatida com 
Justiça Social.

b) Notas e Manifestações em Defesa dos Direitos e das Políticas 
Públicas

Além  do  conteúdo de posicionamento, analítico e jornalístico do CRESSPR em Movimento, 

o CRESSPR, nos últimos três anos, também encontrou nas notas e manifestações públicas 

uma forma de posicionamento do Conselho, como representante da categoria das/os 

Assistentes Sociais, em momentos em que a gestão identificou a necessidade da defesa 

de direitos, da democracia e Direitos Humanos (em consonância com o Código de Ética 

do Serviço Social) tendo em vista as movimentações políticas no Brasil. Exemplos disso 

foram as manifestações e notas contra cortes e ataques ao SUS e SUAS; contra o projeto 

“Escola Sem Partido”; em repúdio a negativa do governo federal para a realização da 

Conferência Nacional de Assistência Social; pela consideração da LGBTfobia como crime 

no Brasil; contra a Reforma da Previdência; em defesa das mulheres, negras/os, indígenas 

e população rural, entre outros temas. O CRESSPR considera essencial o posicionamento 

como forma de mostrar combate aos retrocessos e ataques aos direitos da população e à 

categoria.

Manifestações em 2017

• Pela garantia dos direitos das mulheres: Não à PEC 181/15!;
• Não à redução da maioridade penal!;
• Manifesto contra o golpe que inviabiliza o SUAS;
• Manifesto contra o Golpe do Governo Federal ao SUAS;
• Nota de repúdio à ação higienista da Prefeitura de Curitiba junto a pessoas 
em situação de rua;
• Manifesto do CRESS-PR em defesa do SUAS;
• Apoio à luta das/dos servidoras/es de Curitiba;
• Por que o Serviço Social precisa exigir ‘Diretas Já’?;
• Conselho repudia ataque de natureza homofóbica em Curitiba CRESSPR 

repudia ação higienista promovida pela Prefeitura de São Paulo.
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Manifestação em 2018

• CRESS-PR se posiciona contra a chamada “Escola sem partido”.

Manifestações em 2019

• Nota de repúdio do CRESS-PR sobre a Nota Técnica do Ministério da Saúde;
• Nota de pesar pelo rompimento de barragem em Brumadinho-MG;
• CRESS-PR se solidariza com o deputado Jean Wyllys e sua família;
• CRESSPR afirma: ampliação da posse de armas tende a aumentar a violência;
• Nota de solidariedade as vítimas e familiares da tragédia ocorrida no Colégio 
Raúl Brasil, em Suzano (SP);
• Assistentes Sociais pela Democracia e pelo Direito à Memória, Verdade e 
Justiça;
• Nota sobre a realização da XII Conferência Nacional de Assistência Social em 
2019;
• CRESS-PR se solidariza com assistente social processada injustamente em 
Sergipe;
• Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Violações Graves de Direitos 
Humanos e para a Dignidade das Vítimas;
• Primeiro de Maio em defesa da Aposentadoria, do Emprego e da Democracia;
• Nota: Em respeito à dignidade humana Supremo garante que a Psicologia 
não pode atuar pela reversão sexual;
• Assistentes Sociais defendem Educação Pública e a Previdência Social. No dia 
15 de maio participe da mobilização nacional!;
• Assistentes Sociais combatem LGBTIfobia e defendem direitos humanos;
• Assistentes Sociais defendem Direitos Humanos, a Reforma Sanitária e a 
Luta Antimanicomial;
• Assistentes Sociais atuam na proteção, atenção e defesa de Crianças e 
Adolescentes;
• Nota: LGBTFOBIA É CRIME NO BRASIL!;
• Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil! Assistentes Sociais pelos direitos 
humanos de Crianças e Adolescentes!;
• Dia Mundial do/da Refugiado/da - Assistentes Sociais pelos Direitos Humanos 
e Hospitalidade de Refugiadas/os;
• Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura - Assistentes Sociais 
pela defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo!;
• Nota: A contrarreforma da Previdência que destrói o sistema público é 
aprovada na Câmara;
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• Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - Assistentes Sociais no 
combate à Discriminação Racial;
• Dia Internacional do Orgulho LGBTI - Assistentes Sociais defendem direitos 
de pessoas LGBTI no cotidiano; de trabalho e nas lutas sociais!;
• O Serviço Social no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e 
Caribenha;
• Nota de repúdio ao Decreto do governo que retira a participação da Sociedade 
Civil no Conad;
• Assistentes Sociais atuam na defesa dos direitos à Saúde Pública e Universal;
• Assistentes Sociais na luta pelos direitos da População em Situação de Rua;
• Dia Nacional do Orgulho Lésbico;
• Assistentes Sociais na luta pelos direitos da População em Situação de Rua;
• Categoria se mobiliza para cobrar aprovação de Projetos de Lei de Interesse 
da Categoria e da Sociedade;
• “Contra o Ódio espalhe Respeito”. Assistentes Sociais pela diversidade 
humana!;
• Dia Internacional da Pessoa Idosa: Assistentes Sociais em defesa da Seguridade 
Social;
• Aprovação da Reforma da Previdência pelo governo federal tem consequências 
drásticas;
• Dia das Nações Unidas: Assistente Social é fundamental na defesa dos Direitos 
Humanos;
• CRESS-PR convoca mobilização contra MP que extingue Serviço Social do 
INSS;
• Dia da Consciência Negra: Assistentes Sociais em luta pelo fim da violência 
contra a população negra.

Manifestações em 2020

• 01/02/1984: Ratificada Convenção de Eliminação de Discriminação contra a 
Mulher;
• Semana da/o Agente Fiscal: conheça as atribuições e importância da função;
• Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas: saiba origem e importância da 
data;
• 21 de março é Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial;
• Covid-19: entidades e coletivos exigem ações para proteger população em 
situação de rua;
• Isolamento sim, violência não: violência contra a mulher aumenta com a 
pandemia;
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• Dia de Conscientização do Autismo: Brasil ainda precisa consolidar políticas 
públicas;
• 7 de abril é Dia Mundial da Saúde: todas/os em defesa do SUS e da saúde 
pública de qualidade;
• Dia 17 de abril é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que precisa ser 
retomada;
• Dia 19 de abril é Dia de Resistência e Luta dos Povos Indígenas no Brasil.

c) “CRESS Orienta: para fortalecer e qualificar o exercício profis-
sional”

O CRESSPR tem aprimorado os mecanismos de orientação e defesa da profissão. O objetivo 
é disseminar posicionamentos acumulados e com efeitos positivos em sua aplicação, e 
produzir orientações requisitadas pela profissão e pelo processo de implementação de 
legislações sociais e demais dispositivos que regulam a implementação das políticas 
sociais, tendo em vista, por exemplo, a inserção significativa de assistentes sociais. Está 
no planejamento da atual gestão a finalização das orientações sobre a relação entre o 
sistema de justiça e as políticas sociais, visando, especialmente, enfrentar demandas 
indevidas e qualificar demandas devidas, especialmente no âmbito dos sistemas em 
direitos humanos.

Orientações em 2017

• O que os/as assistentes sociais precisam saber sobre as 30 horas;

• O que os/as assistentes sociais precisam saber sobre Ética e Sigilo Profissional;

• O que os/as assistentes sociais precisam saber sobre “Estudo Socioeconômico” e 

“Atestado de Pobreza”.

CRESS PR 
Orienta

O CRESS Orienta é um informativo do Conselho 

Regional de Serviço Social – 11ª Região – CRESS-PR que 

tem como objetivo trazer orientações sobre temáticas 

relacionadas ao exercı́cio profissional das/os Assistentes 

Sociais.

Nesta primeira edição o tema é a aplicabilidade da jornada 

de 30 horas nos diversos espaços sócio‐ocupacionais de 

atuação de assistentes sociais. A aprovação da Lei nº 

12.317, publicada no Diário Oficial da União em 

27/08/2010, expressa uma conquista e um direito da 

categoria no âmbito do Estado Democrático de Direito, 

considerando, especialmente as competências, atribuições 

e demandas para o exercı́cio profissional, além da previsão 

da garantia, por parte dos órgãos empregadores, de 

condições éticas e técnicas de trabalho (Resolução nº 

493/2006), assim como o direito ao aprimoramento 

intelectual, conforme prevê o Código de E� tica da/o 

Assistente Social. Este processo de conquista se deu pela 

ampla mobilização da categoria.

Desde 2010, o CRESS PR e o Sindicato dos/as Assistentes 

Sociais vêm atuando na defesa da redução da jornada de 

trabalho, assim como outras agendas em defesa de 

condições éticas, técnicas e condignas de trabalho. O 

Conselho, no cumprimento de sua função pública de 

orientação e fiscalização do exercı́cio profissional das/os 

assistentes sociais em sua área de jurisdição, no compro-

misso com a ampliação dos direitos, qualificação das 

politicas publicas e dos serviços sociais prestados, no 

compromisso com a população usuária, reafirma seu 

posicionamento pelo cumprimento imediato da Lei nº 

12.317/2010, que estabelece a redução da carga horária 

para 30 horas semanais sem redução salarial.

jornada de 30 horas

O que as/os 
Assistentes Sociais 
precisam saber sobre a 

CRESS PR 
Orienta

Ética e Sigilo Profissional 

O que as/os 
Assistentes Sociais 
precisam saber sobre 

A manutenção de um segredo parece algo simples, mas 

envolve questões e dilemas que colocam o tema Sigilo 

Profissional como consulta recorrente nas requisições 

dos/as assistentes sociais à Comissão de Orientação e 

Fiscalização do CRESS-PR. Por este motivo, este foi o 

tema escolhido para este CRESS Orienta com o propósito 

de instrumentalizar o exercı́cio profissional.

Para além de uma questão técnica ou simplesmente 

procedimental, o sigilo profissional requer reflexão ética, 

análise crı́tica da realidade e autonomia profissional. A 

compreensão do Sigilo Profissional não pode ser feita 

isoladamente, na medida em que compõe o conjunto de 

valores e princı́pios do Código de E� tica Profissional do/a 

assistente social, que permite a compreensão da 

construção histórica do sujeito social e que sua 

materialidade se constitui na sua múltipla relação com a 

sociedade de classes.

Qual a postura do/a Assistente Social frente à 

proteção do/a usuário/a?

A proteção do/a usuário/a encontra sustentação na 

dimensão ética do sigilo, enquanto direito e dever dos/as 

assistentes sociais.

A confiança depositada no/a Assistente Social deve ser 

respeitada com o objetivo de proteger a integridade fı́sica 

do/a usuário/a, mantendo sigilo de qualquer informação, 

mas também de proteger a integridade da personalidade, 

pois a revelação pode acarretar um prejuı́zo moral 

susceptı́vel de discriminação. O sigilo profissional abrange 

as informações captadas em virtude do regular exercı́cio 

profissional e obriga a todos os/as trabalhadores/as que 

por razão do seu ofı́cio ou suas relações laborais, tenham 

conhecimento de informações confidenciais de outras 

pessoas. (Parecer Jurı́dico do CFESS nº 06/2013).

CRESS PR 
Orienta

A/O assistente social deve atuar de forma ética e técnica 

sobre as diversas expressões da questão social, em matéria 

de direitos humanos, respondendo a requisições sociais e 

institucionais no âmbito das desigualdades sociais, de 

gênero, raça, privações, vulnerabilidades, negação de 

direitos e acesso às polı́ticas públicas, entre outras situa-

ções no âmbito dos serviços sociais públicos e privados.

Desta forma, a atuação profissional em resposta às 

expressões da questão social deve pautar-se na Lei que 

Regulamenta a Profissão, no Código de E� tica Profissional e 

outras legislações vigentes, de forma a garantir um 

exercı́cio profissional especializado e com qualidade para 

a população usuária dos serviços sociais.

Neste CRESS Orienta prestamos esclarecimentos acerca 

da avaliação socioeconômica e da solicitação de emissão de 

“atestado de pobreza” por Assistentes Sociais inseridos na 

Polı́tica Pública de Assistência Social.

O que é o estudo socioeconômico e qual sua finalidade?

O estudo socioeconômico é um instrumento do exercı́cio 

profissional do/a Assistente Social que possibilita 

identificar demandas, bem como conhecer o contexto 

social familiar e econômico dos indivı́duos/famı́lias 

atendidos/as para assegurar seus direitos.

De acordo com a Lei 8.662/1993, que regulamenta a 

Profissão, constitui competência da/do Assistente 

Social “realizar estudos socioeconômicos com os 

usuários para fins de benefı́cios e serviços sociais junto a 

órgãos da administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades”. 

“estudo socioeconômico” 
 e “atestado de pobreza”

O que as/os 
Assistentes Sociais 
precisam saber sobre O 
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Orientações em 2018

• Esclarecimentos relacionados à conduta profissional de assistentes sociais.

Orientações em 2020

• CRESS-PR Orienta: exercício profissional diante da pandemia do novo coronavírus;
• Confira o CRESS-PR Orienta: “Sigilo, Material Técnico e Material Técnico Sigiloso”;
• CRESS-PR Orienta: confira a publicação sobre autonomia profissional do/a 

Assistente Social.

d) “SER ASSISTENTE SOCIAL: para 
fortalecer e valorizar a profissão”

O projeto “Ser Assistente Social” visa disseminar 

práxis em Serviço Social, em espaços históricos e 

emergentes. São muitas as atuações profissionais 

em sintonia com os princípios ético-políticos e que 

reforçam a relevância pública da profissão. Daí a 

importância deste projeto, para fortalecer a imagem 

e valorizar a profissão.

1PÁGINAMARÇO 2020

Os desafios relacionados ao sigilo profissional no 
âmbito do Serviço Social têm suas questões cen-
trais vinculadas à precarização das condições ob-
jetivas de trabalho, às requisições institucionais 
e sociais, e demandas profissionais, bem como à 
capacidade ético-política das/os assistentes sociais 
refletirem sobre o sigilo nesse contexto. Nesse 
sentido, as questões de implementação do sigilo 
se explicitam cotidianamente em situações con-
cretas da vida das/os usuárias/os atendidas/os. 
Logo sua resolutividade não se dará pela via de 
regulação (legislações), uma vez que não se tra-
ta de uma imprecisão legal ou normativa, mas de 
dilemas dos tensionamentos da vida social, de si-
tuações concretas.

Portanto, o sigilo profissional não é abstrato, mas 
se configura como toda informação que compro-
meta a integridade da/o usuária/o.

SIGILO X SEGREDO

A/o assistente social estabelece uma relação pro-
fissional com as/os usuárias/os atendidas/os em 
seus espaços sócio-ocupacionais, tomando co-
nhecimento sobre a vida privada das/os usuárias/
os que devem ser resguardadas/os no âmbito do 
sigilo profissional e não apenas de um segredo.
A palavra segredo tem origem no latim, secre-
tum. Secreto, guardado em segredo. Exprime lugares 
isolado, solidão, pensamentos, o que se tem conheci-
mento particular, sob reserva ou ocultamente. O res-

1 Elaborado pelas agentes fiscais do CRESS PR/Seccional 
de Londrina Bruna Viviani Viana e Jaqueline Zuin dos 
Santos, e pela Coordenadora da Comissão de Orienta-
ção e Fiscalização, Tamires Caroline de Oliveira.

1PÁGINAMARÇO 2020

MARÇO 2020

O Conselho Regional de Serviço Social do Paraná 
– CRESS 11ª Região/PR, orienta as/os Assistentes 
Sociais sobre o trabalho profissional diante da 
pandemia do Coronavírus “COVID-19”. 

Importante considerar que a epidemia atinge 
toda a humanidade, especialmente a população 
mais vulnerável, mas seus efeitos podem se agra-
var diante da desigualdade social no Brasil e dos 
ataques aos direitos e às políticas públicas, cons-
truídas historicamente pela classe trabalhadora, 
notadamente o Sistema Único de Saúde (SUS), o  
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a edu-
cação, trabalho, emprego e renda, entre outras 
políticas públicas.

Os processos de precarização das condições de 
vida e dos serviços sociais prestados à população, 
da qual nossa categoria integra, se dão num con-
texto de contrarreformas, como a trabalhista e 
previdenciária, e pelos efeitos da Emenda Cons-
titucional n.º 95/2016, que retira o investimento 

das políticas públicas e deve ser revogada imedia-
tamente para que, de fato, as políticas de seguri-
dade social se aproximem da efetividade necessá-
ria no combate ao COVID-19.

Nesse contexto, de redução de direitos e 
de precarização dos sistemas públicos es-
tatais, destaca-se a diminuição de benefi-
ciários do Programa Bolsa Família e do Be-
nefício Continuado (BPC); o congelamento 
da tramitação dos processos de aposenta-
doria e outros direitos previdenciários, re-
sultando numa fila de mais de 2 milhões 
de cidadãos; a ausência de políticas de va-
lorização do salário-mínimo. Observa-se, 
uma priorização de medidas e ações que 
respondem aos interesses do capital, como 
os sequentes desembolsos compensató-
rios aos bancos e grande capital, além da 
retirada de recursos da Seguridade Social 
para pagamento de juros da dívida. Exem-
plo desta priorização do capital em detri-

1PÁGINAABRIL 2020

O princípio elementar das profissões regulamen-
tadas é a autonomia que, para o Serviço Social, 
trata-se de uma autonomia relativa, como afirma 
Iamamoto (1982). O movimento concreto entre 
os limites sócio-institucionais e as possibilidades e 
potencialidades são capturados na análise crítica 
da realidade contraditória, o que requer compe-
tência teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-política.

O Serviço Social, regulamentado pela Lei nº 
8662/93, se caracteriza pela sua natureza técnica, 
cujas competências e atribuições privativas do/a 

assistente social são estabelecidas nos artigos 4º e 
5º da referida lei, podendo ser somente exercidas 
pelos/as profissionais devidamente habilitados/as. 
Destaca-se que, no exercício profissional o/a assis-
tente social goza de garantias para cumprir, de 
forma adequada, os princípios técnicos e éticos da 
profissão.

1  Elaborado pelas agentes fiscais do CRESS PR/Seccional de 
Londrina Bruna Viviani Viana e Jaqueline Zuin dos Santos e 
Coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização Ta-
mires Caroline de Oliveira.
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Ser Assistente Social em 2018

•  Ser Assistente Social é lutar contra 

preconceito e por políticas inclusivas 

(entrevista sobre garantia de direitos das 

pessoas com Síndrome de Down e outras 

síndromes).

Ser Assistente Social em 2019

• Ser Assistente Social – Curso de Serviço Social da UEPG completa 45 anos;

• Ser Assistente Social é atuar em defesa dos direitos humanos, no combate a toda 

forma de opressão por direitos e democracia!

Em abril de 2018, um comentário feito pela desembar-
gadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que discriminou e ridicula-
rizou uma educadora com Síndrome de Down, ganhou 
grande repercussão nas redes sociais. A magistrada 
postou na internet comentários em que contestava a 
capacidade de uma professora que tem a síndrome tra-
balhar em uma sala de aula ensinando crianças. “O que 
será que essa pessoa ensina a quem???” diz o trecho da 
mensagem.  A mesma desembargadora também já ha-
via sido notícia por divulgar informações falsas sobre a 
vereadora Marielle Franco, acusando sem provas que 
ela teria ligações com o crime organizado.

O comentário sobre a professora foi respondido pela 
professora Débora Seabra, primeira com síndrome de 
Down do país. “Não quero bater boca com você! Só que-

ro dizer que tenho Síndrome de Down e sou professora 
auxiliar de crianças em uma escola de Natal (RN)”, diz 
ela no início da resposta. Ela destaca o que considera o 
principal ensinamento a seus alunos: educação, respei-
to, aceitação e solidariedade. 

Após a repercussão, a desembargadora se retratou nas 
redes sociais, pedindo desculpas pelo comentário. Ain-
da assim, a questão levanta um debate que perpassa 
também o Serviço Social. Como lidamos com o precon-
ceito e o que existe de políticas públicas efetivas para 
garantia dos direitos das pessoas com Síndrome de 
Down e outras síndromes? 

O CRESS-PR conversou sobre este assunto com a as-
sistente social Noemia da Silva Cavalheiro, fundadora 
e coordenadora do Ambulatório de Síndrome de Down 

O CRESS-PR, por meio do projeto “Ser Assistente Social”, 

entrevistou a assistente social Noemia da Silva Cavalheiro, 

fundadora e coordenadora do primeiro Ambulatório de 

Síndrome de Down da América Latina. O objetivo desta 

matéria é dar visibilidade ao trabalho social de relevância 

pública na área e orientar profissionais e a sociedade. 

Noemia é mãe do Carlos Eduardo e possui uma história de 

luta contra o preconceito e por políticas inclusivas.

É LUTAR CONTRA O PRECONCEITO 
E POR POLÍTICAS INCLUSIVAS

Entrevista sobre garantia de direitos 
das pessoas com Síndrome de Down 
e outras síndromes

 1. O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UEPG COMPLETOU 45 
ANOS EM 2018. QUAL AVALIAÇÃO PODE-SE FAZER DESTE PE-
RÍODO E QUANTAS/OS PROFISSIONAIS JÁ FORAM FORMA-
DAS/OS NESSAS MAIS DE QUATRO DÉCADAS?
 
O curso de graduação em Serviço Social da Universida-
de Estadual de Ponta Grossa foi criado em 1973. Porém, 
suas atividades acadêmicas iniciaram oficialmente em 
1974. Nestes 45 anos, aproximadamente 1.400 profis-
sionais de graduação foram formados, bem como inú-

meras/os profissionais passaram por processos de for-
mação e atualizações nas pós-graduações Lato e Stricto 
Sensu. 

A partir de 1990, o curso passou a ofertar Pós-gradua-
ção Lato Sensu em diversos temas voltadas ao Serviço 
Social e à ação profissional. Em 1999, o curso investiu 
na Pós-graduação Stricto Sensu, participando efetiva-
mente da implantação do Mestrado em Ciências Sociais 
Aplicadas e do Doutorado em 2012, representando um 
compromisso com a produção do conhecimento.

Um dos mais tradicionais do Paraná, o curso de 

Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) completou 45 anos de atividades em 

2018. Desde 1973, cerca de 1.400 profissionais foram 

formados pela instituição. Segundo a professora do 

curso e Doutora em Gestão Urbana pela PUC-PR, 

Sandra Maria Scheffer, no decorrer desse período 

a profissão foi se legitimando na formação de 

profissionais atuantes e participativos na realidade 

social do município, da região, e também de outros 

estados. Na entrevista a seguir, ela falou sobre o 

histórico do curso, seus objetivos e metas para os 

próximos anos, a partir de 2019. Confira:

ENTREVISTA

 45 anos do curso de Serviço Social da UEPG

Professora Sandra Maria Scheffer 
fala sobre o histórico e desafios de 
uma das mais tradicionais 
graduações do Estado

UEPG 
Divulgação

Assistentes sociais do mundo todo estão vincu-
ladas/os às causas humanitárias, ao ativismo em 
Direitos Humanos, em defesa de sociedades justas, 
livres e democráticas. Não é à toa que, inclusive, 
este reconhecimento se deu em edições do Prêmio 
Nobel da Paz; o que reforça a relevância da profis-
são no mundo. 

Em 15 de maio foi comemorado o Dia da/o As-
sistente Social, profissional que tem as suas ações 
voltadas à garantia e gestão dos direitos sociais. O 
foco da sua atuação é garantir o cumprimento dos 
direitos de forma universal e igualitária. 

Aproveitamos as celebrações anuais, sempre 
marcadas pela reafirmação da agenda em defe-
sa dos princípios éticos, dos direitos humanos de 
modo intransigente, da liberdade como valor hu-
mano central, para reconhecer o protagonismo in-
dividual e coletivo. Uma das formas de reconhe-
cimento internacional é o Prêmio Nobel da Paz, 
criado pelo sueco Alfred Nobel, e que é atribuído 
a pessoas ou organizações que estejam envolvidas 
num processo de resolução de problemas, ou àque-
las/es que já atingiram os seus objetivos em algu-
ma área específica. 

A primeira assistente social laureada foi a nor-
te-americana Jane Addams, premiada em 1931, sen-
do, então, a primeira mulher a ganhar o Prêmio No-
bel da Paz nos Estados Unidos. Conhecida como a  

É ATUAR EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS,  
NO COMBATE A TODA FORMA DE OPRESSÃO 

POR DIREITOS E DEMOCRACIA!

Você sabia que Assistentes Sociais 
ativistas em Direitos Humanos 

receberam o Prêmio Nobel da Paz?

“mãe do trabalho social” (1860-1935), foi uma pio-
neira ativista, filósofa, socióloga, feminista e paci-
fista dos Estados Unidos. 

Jane se tornaria uma referência por ter se in-
serido na atividade científica, já que foi uma das 
primeiras filósofas dos Estados Unidos. Em 1889, 
co-fundou em Chicago a Hull House, uma casa de 

Jane Addams. Foto: Wikipedia.
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Ser Assistente Social em 2020

•   Ser Assistente Social – Seccional Londrina 

35 anos: um histórico de avanços e lutas.

e) Maior Engajamento e Interação na Comunicação

O CRESSPR investiu em novas ferramentas, com gestão e planejamento de mídia social, 

tendo ampliado, de modo significativo, o alcance e o engajamento de assistentes sociais 

e demais interessadas/os. 

O conteúdo produzido e disseminado está alinhado à Política Nacional de Comunicação 

e procura fortalecer a conectividade com a categoria, na perspectiva da comunicação 

como direito humano e contra hegemônica.

Observa-se, em geral, pela análise desses três anos de trabalho na comunicação nas 

redes sociais, que temas de abrangência relativos aos Direitos Humanos têm aumentado 

o engajamento da categoria e outras categorias e membros de movimentos sociais 

que seguem a página, bem como pessoas que são amigas de quem compartilha essas 

publicações. Temas específicos da categoria e que tenham também o apelo dos Direitos 

Humanos e de temas de luta também são observados como publicações de grande alcance. 

Isso pode também estar relacionado com o momento pelo qual o país passa que, desde 

2016, vive tensões políticas e ameaças aos direitos fundamentais da população. Mas o 

cuidado com a comunicação é algo percebido pela categoria, que se sente representada.

Com o objetivo de ampliar canais de comunicação, o CRESSPR lançou vídeos sobre 

temas como o Corte no Orçamento da Política de Assistência Social; combate ao racismo 

e lgbtfobia; políticas para as mulheres; 15 de Maio, em homenagem ao dia Da/o 

Assistente Social. Nas homenagens ao dia Da/o Assistente Social, procuramos divulgar 

a relevância da profissão, profissionais e práticas invisibilizadas historicamente, como 

Seccional Londrina 35 anos:
um histórico de avanços e lutas

 

1PÁGINA

Dezembro de 1984 é um mês que fica marcado na 
história da categoria de Assistentes Sociais no Paraná. 
Naquele mês foi criada a antiga Delegacia de Londrina, 
que respondia ao CRAS, órgão que se tornaria o Conselho 
Regional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR), da 
mesma forma como a delegacia se tornaria a Seccional 
Londrina do CRESS-PR.

Nesses 35 anos de lutas, resistências e representativida-
des, muitas/os profissionais ajudaram e ajudam na cons-
trução dessa Seccional que é uma referência para a re-
gião e que mostra a importância da descentralização do 
acesso e contato com as/os Assistentes Sociais em todo 
o Paraná.

Nesta edição especial do informativo Ser Assistente So-
cial, mostramos um pouco sobre essa trajetória de 35 
anos da Seccional. Nas reportagens, as/os profissionais 
poderão conferir como foi o evento de aniversário da 
Seccional. Também poderão conferir algumas fotos do 
mesmo evento.

Ainda nas páginas seguintes, o CRESS-PR conta a história 
da Seccional sob o olhar de algumas profissionais que vi-
venciaram e pesquisam essa história. Nesse contexto, são 
abordados desde os primeiros momentos de implantação 
da Seccional, as dificuldades, desaSios, avanços, conquis-
tas, a importância para a região e para a profissão em 

EDITORIAL

35 anos de história de conquistas da categoria na região de Londrina

 Confraternização de aniversário

dos 35 anos da Seccional Londrina

Créditos: Seccional Londrina

Londrina. Também foi abordada a importância do curso 
de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina 
para o histórico da Seccional.

A retomada da história da categoria profissional é um 
compromisso do CRESS-PR, gestão “Tempo de Resistir. 
Nenhum Direito a Menos”, de valorizar as/os Assistentes 
Sociais e sua atuação no estado do Paraná.

Boa leitura
Gestão “Tempo de Resistir.
Nenhum Direito a Menos”
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assistentes sociais que receberam o Prêmio Nobel da Paz; contribuição de Ivone Lara na 

Reforma Psiquiátrica; competências a atribuições profissionais.

Outra estratégia importante de comunicação, visando transparência e participação 

ampliada, é a transmissão simultânea de Seminários e Assembleias. Uma inovação 

importante para aprimorar a interação do CRESSPR com a categoria. 

Como forma de reduzir custos e garantir participação, as reuniões por Skype também 

passaram a serem utilizadas na rotina do Conselho.

Além disso, no final de 2019, o Pleno Ampliado de Planejamento Estratégico definiu, 

entre algumas políticas, a de comunicação unificada do CRESS-PR e das Seccionais de 

Londrina e Cascavel. Com isso, a comunicação de massa (por meio de redes sociais e sites) 

está centralizada na assessoria de comunicação, que levanta pautas, recebe informações 

e as publica tanto no site quanto nas páginas do Facebook e Instagram. Isso mostra 

compromisso com o profissionalismo e linguagem mais cuidadosa e uniforme.

Contudo, a análise abaixo sobre o Facebook não leva em conta as páginas das seccionais, 

tendo em vista que essa uniformidade foi conquistada a pouco tempo e isso impede que 

haja uma comparação mais precisa sobre evolução do engajamento.

Facebook
No Facebook, monitoramento entre abril de 2018 a abril de 2020 (o período máximo 

de análise de indicadores dessa rede social é de dois anos antes da data de análise) 

revela alto impacto e repercussão por meio das mídias sociais. A fanpage no Facebook 

aumentou o número de seguidores em 63%, passando de 6.253 para 10.198 pessoas 

(atualizado até o dia 23 de abril de 2020). Quando a gestão “Tempo de Resistir, Nenhum 

Direito a Menos” assumiu as funções no 

CRESSPR, no mês de maio de 2017, eram 

aproximadamente 4 mil seguidores. O 

mesmo se revela no número de curtidas 

na página: entre abril de 2018 e abril de 

2020, houve aumento de 61% no número 

de curtidas, que passaram de 6.243 para 

10.060 (atualizado em 23 de abril de 2020). 

Nesse período, o dia 17 de maio de 2019, 
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na semana em que é celebrado do Dia da/o Assistente Social, teve o maior número de 

curtidas e seguidores em um intervalo de 24 horas: 86 pessoas. Quanto ao alcance das 

publicações, os três dias com maior alcance foram: 17 de maio de 2019 (16.478 pessoas 

alcançadas); 2 de abril de 2019 (13.439 pessoas alcançadas); e 15 de março de 2019 

(8.862 pessoas alcançadas).

A seguir, listamos algumas considerações sobre as publicações no Facebook nesses 

três anos. Importante destacar que a análise de alcance e engajamento foi feita por 

publicação e não por dia de atividade na página. Isso porque, em um mesmo dia, pode 

haver mais de uma publicação e uma ter muito mais ou muito menos engajamento que 

outra.

Importante dizer que quanto maior a variedade de temas tratados nas redes sociais, 

juntamente com o uso das ferramentas disponíveis nessas redes (como hashtags) 

possibilita o aumento do número de seguidoras/es e de curtidas. Isso foi registrado, 

de forma geral, em alguns momentos e/ou publicações relativas a temas que não se 

restringem ao interesse das/os Assistentes Sociais, como o Dia Internacional das Mulheres, 

Dia da Consciência Negra, Dia das Nações Unidas, entre outros.

Facebook no ano de 2017

O aumento no engajamento do público do Facebook nas publicações foi conquistado aos 
poucos. Seguidoras/es demonstraram atenção a assuntos tanto da categoria profissional 
quanto do público em geral, relacionados a temas ligados aos Direitos Humanos, às/aos 
trabalhadoras/es e às populações mais vulneráveis. Logo no primeiro mês de gestão, a 
publicação de um vídeo sobre o Dia do Orgulho LGBT (28 de junho de 2017) teve um alcance 
de 13 mil pessoas, com engajamento de 615 (entre compartilhamentos, comentários e 



114

curtidas na publicação). No mês seguinte, outro vídeo, sobre o “I Seminário População 
em Situação de Rua e Serviço Social” voltou a alcançar bom número de pessoas (4,2 
mil) e bom engajamento (291). Outro destaque do ano de 2017 no Facebook foi o vídeo 
publicado no dia 23 de setembro, que teve alcance de 9 mil pessoas e engajamento de 
438. O tema do vídeo foi “Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de 
Mulheres e Crianças”. As campanhas que envolvem a categoria sobre o Serviço Social 
e o trabalho das/os Assistentes Sociais também merecem destaque nesse balanço de 
engajamento. No dia 1º de novembro de 2017 foi divulgado no Facebook um vídeo com 
o tema “Em defesa do SUAS e contra o Golpe” que alcançou 18 mil pessoas e teve 841 
envolvimentos na publicação.

Facebook no ano de 2018

Com a consolidação das políticas de comunicação do CRESSPR, alinhadas à Política Na-
cional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS, a categoria cada vez mais se mostrou 
interessada em conteúdos relacionados à profissão e aos temas de Direitos Humanos. O 
envolvimento se mostrou alto no dia 23 de abril de 2018, quando a publicação sobre as 
inscrições para o Seminário Estadual de Assistência Social atingiu 10,5 mil pessoas, com 
1,1 mil envolvimentos. O Dia das/os Trabalhadoras/es daquele ano teve, em sua publi-
cação, 12,9 mil pessoas alcançadas e 974 envolvimentos. Como é tradição, a campanha 
do Dia da/o Assistente Social, em 15 de maio de 2018, trouxe um tema disruptivo: “Nos-
sa Escolha é a Resistência. Em defesa dos direitos humanos e compromisso com a classe 
trabalhadora”. Foram alcançadas 54,8 mil pessoas, com 5,8 mil envolvimentos. No mes-
mo mês, as duas publicações sobre o lançamento da campanha “Ser Assistente Social” 
alcançaram juntas 43,1 mil pessoas e contaram 3,2 mil envolvimentos. 

Como o ano de 2018 foi 
de grande tensão política e 
eleitoral, além de incertezas 
e preocupações da categoria 
e dos movimentos sociais em 
meio a ataques aos Direitos 
Humanos, publicações na 
página referentes à defesa 
intransigente dos Direitos 
Humanos tiveram grande 
repercussão. A publicação 
de 23 de junho daquele ano, 
sobre o fechamento de CRAS 
em Curitiba, alcançou 38,4 mil 

Publicação do Dia da/o Assistente Social de 2018, uma das que teve maior 
engajamento naquele ano.
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pessoas e teve 4,2 mil 
envolvimentos. Outro 
exemplo é a repercussão 
de casos de feminicídio 
entre a categoria, tema 
que é extremamente 
relevante nessa defesa 
de direitos pelas/os 
Assistentes Sociais. 
No dia 6 de agosto, a 
divulgação da Nota de 
Repúdio ao feminicídio 
de Tatiane Spitzner 
teve alcance de 70,9 
mil pessoas e 11,8 mil envolvimentos. Isso mostra que as publicações do CRESS-PR 
no Facebook já atingiam públicos muito maiores nessa época, transpondo a esfera da 
categoria. Esta, inclusive, foi a segunda publicação de maior alcance no ano de 2018. 
Em primeiro lugar ficou a publicação com tema “Ser Assistente Social é votar contra o 
fascismo, racismo, machismo, LBGTfobia e xenofobia”, com 98 mil pessoas alcançadas 
e 18,4 mil envolvimentos. Em terceiro lugar aparece a publicação do dia 5 de outubro, 
com a celebração dos 30 anos da Constituição Federal, que enaltece a profissão contra 
machismo, racismo, LGBTfobia, xenofobia, preconceito e violência. Foram 62,7 mil 
pessoas alcançadas e 8,5 mil envolvimentos.

Facebook no ano de 2019

Publicação de setembro de 2018, que também atingiu grande engajamento.

Publicação de março de 2019, com grande número de reações e compartilhamentos.
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O ano de 2019 manteve o aumento no engajamento e alcance, com cada vez mais 
variedade e abordagens de assuntos. O CRESSPR cada vez mais passou a seguir o 
calendário de celebrações dos Direitos Humanos e seguiu sempre atento às notícias que 
têm necessidade de manifestação do Conselho sobre o assunto. Tanto que, logo em 
janeiro, as publicações sobre a saída do país do então deputado Jean Wyllys (26,3 mil 
pessoas alcançadas e 4,6 mil envolvimentos) e a nota de pesar sobre o rompimento da 
barragem de Brumadinho (MG) (21,1 mil pessoas alcançadas e 1,8 mil envolvimentos) 
merecem destaque. Outro tema que causou repercussão em todo o Brasil e foi abordado 
pelo CRESSPR no site e redes sociais foi o crime na Escola Professor Raúl Brasil, em 
Suzano (SP), com publicação no dia 13 de março de 2019. A comoção da categoria e 
demais pessoas que tiveram acesso ao conteúdo atingiram 76,7 mil pessoas e 5,7 mil 
envolvimentos. No mês de abril de 2019, o CRESS-PR, o lançamento da campanha “O 
SUS Pertence ao Povo” envolveu a categoria na necessidade de lutar cada vez mais pela 
saúde pública e universal. Em duas publicações foram 18 mil pessoas alcançadas com 
1,5 mil envolvimentos. No mês de maio, outro tema relacionado aos Direitos Humanos 
ganhou forte repercussão. A nota sobre o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”, do dia 17 de maio, teve 32,1 mil 
pessoas alcançadas e 2,4 mil envolvimentos. No mês de agosto, a divulgação por meio 
do informativo “Ser Assistente Social” sobre Assistentes Sociais que receberam o Prêmio 
Nobel da Paz mostra que a campanha “Ser Assistente Social” tornou-se cada vez mais 
eficiente na categoria. Foram 24,9 mil pessoas alcançadas com 2,3 mil envolvimentos. 

Entre agosto e setembro de 2019, a cobertura do 7º CPAS mostrou os palestrantes e 
demais participantes do evento, o que chamou a atenção do público. Ao todo, foram 41 
publicações com média 
de 2,9 mil pessoas 
alcançadas. Apesar 
de aparentemente 
baixo, o número 
deve ser considerado 
tendo em vista que 
foi uma campanha 
durante os dois meses 
em que houve a 
divulgação massiva, 
praticamente todos os 
dias, do 7º CPAS. Isso 
porque, quanto mais 
publicações sobre o Publicação realizada em outubro de 2019, sobre eleições nos Conselhos Tutelares.
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mesmo assunto, menor o engajamento. Por outro lado, o público torna-se mais “cativo” 
ao saber que estamos tratando de um determinado tema de interesse da categoria, 
como é o caso do 7º CPAS. Além disso, a constante insistência no tema mostra também, 
para a categoria, a importância daquele evento, com o objetivo de aumentar o número 
de inscritas/os. Com outros temas diversificados, nos três últimos meses de 2019, a 
página voltou a apresentar maior engajamento: no dia 3 de outubro, com 15,5 mil 
pessoas alcançadas e 1,2 mil envolvimentos, o post sobre a campanha “Outubro Rosa” 
se destaca. No 4 de outubro, com o post sobre as eleições nos Conselhos Tutelares, foram 
19.977 pessoas alcançadas com 1,4 mil envolvimentos, também foi observado bastante 
engajamento.

Facebook no ano 2020

No início do ano 2020, o destaque tem sido a cobertura do CRESS-PR sobre a pandemia 
da COVID-19. Da mesma forma que acontece com o 7º CPAS, com a pulverização de 
publicações sobre o mesmo tema, cada post com nuances diferentes, o engajamento 
é menor do que em publicações sobre temas fora desta pauta – como é o caso do Dia 
Internacional da Mulher, que teve quase 30 mil pessoas alcançadas e 2,5 mil envolvimentos 
em março de 2020. O fato de o tema do combate ao coronavírus “roubar a atenção” 
da sociedade e, consequentemente, da categoria, traz ao CRESSPR o compromisso de 
trabalhar em pautas que sejam diferenciadas e chamem atenção da categoria. Talvez 
pela dimensão do tema da pandemia, em média, o alcance das publicações sobre o 
combate à pandemia tem sido maior, na comparação com o 7º CPAS: foram 3,3 mil 

Publicação realizada em outubro de 2019, sobre eleições nos Conselhos Tutelares.

Publicação de maior engajamento em 2020, até o mês de abril.
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envolvimentos em média entre os dias 17 de março e 23 de abril de 2020. Essa média 
não leva em conta a publicação de maior engajamento, que é uma nota de pesar pelo 
falecimento da Assistente Social Francisca Romana Chaves, de Palmas (TO), vítima da 
COVID-19. Apenas essa publicação gerou 40,4 mil pessoas alcançadas, no dia 15 de abril. 
Se for colocada no cálculo, a média das publicações sobre o coronavírus sobe para 4,7 
mil pessoas alcançadas.

Instagram
O perfil no Instagram foi criado em 

fevereiro de 2019 e até o dia 23 de abril 
de 2020 contava com 2.341 seguidores. O 
alcance das publicações realizadas surpreende 
pela variedade de temas que engajaram as/
os seguidoras/es. Dos 15 posts feitos com 
maior envolvimento, oito tiveram como tema 
assuntos relacionados à luta em defesa dos 
Direitos Humanos. O primeiro é o post do dia 
8 de março de 2020, sobre o Dia Internacional 
da Mulher, com 5.452 pessoas alcançadas. 
As outras publicações tiveram como temas: 
Dia Internacional do Orgulho LGBT; Luta 
Antimanicomial; Dia da/o Assistente Social; 
7º CPAS; Dia Mundial da/o Refugiada/o; 
Defesa do SUS (em duas postagens); Luta 
por Direitos Humanos (em duas postagens); 
Valorização da Profissão; Povos Indígenas; 48º 
Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS; e 

Campanha Viva a Identidade.

Redutor de links BITLY

Desde outubro de 2019, o CRESSPR vem utilizando na comunicação via redes sociais a 
ferramenta de redução de links BITLY. Por meio dela, ao invés de divulgar o link completo 
do site do CRESSPR nas redes sociais, o Conselho publica um link reduzido que, além 
de melhorar a leitura, possibilita maior precisão em saber quais os links possuem mais 
leitura e cliques por parte de quem acessa a página. Desde outubro de 2019 até abril de 
2020, por mês, os links mais acessados foram:

Post no Instagram com maior engajamento em 2020.
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Outubro de 2019: Pedido de Desagravo Público – 174 acessos;
Novembro de 2019: Inscrições para o II Seminário Serviço Social e Direitos Humanos 

– 234 acessos;
Dezembro de 2019: Lei que garante profissionais da Assistência Social e Psicologia 

nas escolas públicas é promulgada – 88 acessos;
Janeiro de 2020: CRESS-PR em Movimento sobre os 26 anos da LOAS – 31 acessos;
Fevereiro de 2020: Divulgação da página dos Anais do 7º CPAS – 276 acessos;
Março de 2020: CRESS Orienta: exercício profissional diante da pandemia do novo 

coronavírus – 216 acessos;
Abril de 2020: (até o dia 22): Documento “Renda Básica Emergencial: Um Direito da 

População” – 182 acessos.

f) Acessibilidade

O CRESS-PR também tem investido em ferramentas de acessibilidade para pessoas 
com deficiência visual e auditiva, em consonância com a deliberação número 6 do Re-
latório Final do 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em setembro 
de 2017, em Brasília e conforme as Diretrizes para Normativa sobre Acessibilidade no 
Conjunto CFESS-CRESS.

Na página, além de instruções para a população que precisa de serviços de audiodescrição 
e linguagem de sinais (LIBRAS), o CRESS-PR reuniu documentos, ferramentas e ações que 
são importantes para que todas/os possam ter acesso ao conteúdo produzido para a 
categoria e que também dialogam com a sociedade como um todo.
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Estão reunidas na página: o Código de Ética do/a Assistente Social em Braile e Audiolivro; 
informações sobre acesso à ferramenta VLIBRAS; o passo a passo sobre a ferramenta 
Rybená; e a campanha #PraCegoVer, adotada pelo CRESSPR também nas redes sociais. 
É importante ressaltar que a página, lançada em 2020, está em construção e, sempre 
que necessário, o CRESSPR, juntamente com profissionais capacitadas/os, precisa fazer a 
inclusão, readequações e ampliações necessárias.

g) Pendências 

Devido à ausência de previsão contratual de programação do site do Cress com a atual 

assessoria de comunicação, algumas solicitações não puderam ser atendidas, sendo elas: 

1) Atualização do mapa dos Nucress e Seccionais para o site; 2) Página com representan-

tes do CRESS-PR em Conselhos de Políticas /Públicas; 3) Atualização do site; 4) Aba de 

acessibilidade e botão de acessibilidade.
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MENSAGEM FINAL DA GESTÃO
Ao finalizar esse relatório de gestão cujo documento revela a ação concreta da Ges-

tão “Tempo de Resistir Nenhum Direito a Menos” (Gestão 2017-2020), deparamo-nos 
com múltiplas realizações circunscritas em nossa carta programa, mas que foi possível 
ampliar esse feito pelo engajamento de cada conselheiro/a, de cada coordenador/a das 
Seccionais e dos NUCRESS, de cada trabalhador/a, bem como de nossa categoria profis-
sional que respondeu aos nossos chamados, transpondo as barreiras em um contexto de 
intensos ataques e regressão aos direitos sociais, à criminalização da pobreza, em um 
cenário de recuo civilizatório.

Então, já deixamos nossos profundos agradecimentos a esses sujeitos coletivos que 
fazem a história, que tecem e constroem relações políticas, profissionais e afetivo-pessoais 
em um processo sempre intenso de dedicação e trabalho, avanços e recuos, mas sempre 
na persistência de continuar um legado construído cotidianamente nas últimas décadas 
pelas direções que já estiverem nesse espaço administrativo e político. 

Somos uma categoria profissional inscrita no CRESS/PR de mais de 13 mil assistentes 
sociais,  que enfrentam em sua práxis profissional interesses das classes sociais em 
disputa, em um terreno de intensas desigualdades econômica, política e social, de 
ameaças a democracia de destruição do trabalho e dos direitos sociais, agravada nessa 
etapa por um vírus (COVID-19) que tem não só exigido o isolamento social, mas tem 
desmascarado a enorme concentração de renda em nosso país onde a questão social se 
apresenta cada vez mais exponenciada. 

Em nossa gestão, conseguimos avançar na análise e encaminhamentos dos processos 
éticos, conquistamos uma nova Seccional que nasce forte e atuante, realizamos um dos 
maiores congressos da história do CRESS/PR, onde pudemos lançar o Fórum Estadual 
em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social. Apostamos na 
comunicação entendo-a como um direito humano e um instrumento para a formação e 
o trabalho do/a assistente social. Dinamizamos as Comissões administrativas, técnicas, 
temáticas e Câmaras temáticas atraindo um número significativo de assistentes sociais, 
tanto conselheiros/as como a categoria profissional. 

Fundamentado nos princípios do Código de Ética do/a Assistente Social e, principalmente, 
no compromisso assumido pelo Conjunto CFESS-CRESS na campanha de gestão (2017-
2020) “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”, o CRESS/PR realizou diversas ações, 
na Sede, Seccionais e nos NUCRESS, enfrentando no cotidiano uma das heranças mais 
perversas do racismo colonial que estrutura a sociedade capitalista e patriarcal de nossos 
dias.
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A gestão Tempo de Resistir, Nenhum Direito a Menos, percorreu um caminho 
de resistência, colocando na luta cotidiana e coletiva ao lado do conjunto da classe 
trabalhadora, da qual fazemos parte. 

Para tanto, agradecemos às nossas trabalhadoras e trabalhadores, assessorias do 
CRESS/PR, conselheiras e conselheiros que conosco trilharam esse processo, contribuindo 
de forma significativa para o sucesso de nosso trabalho.

Apoiaremos a gestão que se inicia a partir da posse, não só porque é continuidade 
desta gestão que se encerra, mas também porque somos participes da unidade construída 
coletivamente e porque atuamos com o compromisso ético de contribuir com os avanços 
de nossa profissão, lembrando da frase de Lenin de que: “É preciso sonhar, mas com a 
condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar 
a observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, 

acredite neles”. 

Gestão Tempo de Resistir: nenhum direito a menos! (2017-2020)
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