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Com base em sua finalidade institucional, nas bandeiras de lutas da profis-
são, nas deliberações do Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS e no 
Programa de Gestão, o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná – 11ª 
região - Gestão tempo de resistir: nenhum direito a menos (2017-2020) de-
senvolve suas atividades.

A partir da contribuição de todas as instâncias e setores do Conselho, que 
enviaram seus relatórios de atividades, informações e dados, este documen-
to apresenta o Relatório de Atividades do CRESS/PR em 2019, organizado 
da seguinte forma:

• Apresentação das ações implementadas no exercício; 
• Balanço das deliberações aprovadas no 46º, 47º e 48º Encontro 
Nacional do conjunto CFESS/CRESS e executadas no exercício;
• Desempenho orçamentário e execução física e financeira; transfe-
rências correntes; receitas; despesas; despesas operacionais;

Assim, com o objetivo de efetivar a transparência nas ações do Conselho 
e suas instâncias, bem como aprimorar suas ações em compromisso com a 
categoria de assistentes sociais do Paraná e com a qualidade dos serviços 
prestados à população, este documento apresenta o relatório administrati-
vo, financeiro, técnico e político do CRESS/PR.

Apresentação
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QUEM SOMOS
O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS), instituídos pela Lei nº 8.662/1993, constituem, em seu conjunto, uma 
entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de 
orientar, disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo 
o território nacional.

NOSSA HISTÓRIA
A Lei nº 3252, de 27 de agosto de 1957, primeira lei que regulamentou a profissão de 
assistentes, criou também o Conselho Federal de Assistentes Sociais – CFAS e 10 (dez) 
Conselhos Regionais de Assistentes Sociais – CRAS. 

O Estado do Paraná era denominado como “Delegacia Seccional” e estava vinculado 
à 10ª Região, em conjunto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O Paraná tornou-se um Regional somente na década de 1980, através da Resolução 
CFAS nº 173 de 18 de outubro de 1980, que criou o Conselho Regional de Assistentes 
Sociais – CRAS 11ª Região, denominação posteriormente alterada com a aprovação 
da Lei que regulamenta a profissão - Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993, em vigên-
cia, para Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região.

MISSÃO INSTITUCIONAL
Atuar com qualidade na orientação, fiscalização, defesa e valorização do exercício 
profissional na perspectiva do fortalecimento das políticas sociais e dos direitos hu-
manos.

VISÃO INSTITUCIONAL
Ser uma instituição reconhecida por sua excelência na valorização profissional e refe-
rência na garantia da qualidade dos serviços prestados à sociedade na perspectiva da 
defesa dos direitos humanos e sociais.

1. Visão geral
organizacional e 
ambiente externo
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VALORES INSTITUCIONAIS
• Emancipação humana;
• Equidade e justiça social;
• Diversidade e pluralismo;
• Igualdade.

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS
• 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.

O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS
Conforme a Lei 8662/1993, o CRESS/PR possui autonomia administrativo-financeira 
na execução de suas ações no processo de orientação, fiscalização e defesa da profis-
são, através das seguintes atribuições e competências:

• Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro 
 das instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos;
• Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva re-
gião;
• Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa;
• Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como
Tribunais Regionais de Ética Profissional;
• Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional;
• Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos
Assistentes Sociais;
• Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a exame e aprovação 
 do fórum máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS.

O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/PR conta com uma sede, localizada na capital do Es-
tado e duas Seccionais, localizadas nos municípios de Cascavel e Londrina. 

As Seccionais têm sua base legal na Resolução CFESS nº 582/2010, são subordinadas financeira e 
administrativamente ao CRESS de sua jurisdição e consolidam a estratégia de descentralização para 
desempenho em primeira instância, das atribuições executivas do Conselho, através da inscrição e 
cadastro, orientação e fiscalização, mas também através da promoção de ações ético-políticas junto 
à categoria profissional. 

Para execução de sua função precípua, o Conselho conta com Comissões Regimentais e permanen-
tes, a saber: Comissão Permanente de Ética - CPE; Comissão de Inscrição e Cadastro; Comissão de 
Orientação e Fiscalização - COFI; Comissão de Comunicação; Comissão Administrativo-Financeiro; 
Comissão de Licitação; Comissão Gestão do Trabalho.
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NÚCLEOS REGIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL – NUCRESS 
Como estratégia de descentralização política do Conselho, na perspectiva da interio-
rização 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 con-
solida 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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CÂMARAS TEMÁTICAS – CT’S

No âmbito do CRESS/PR, as Câmaras Temáticas constituem também espaços de or-
ganização política da categoria, tendo por base legal a Portaria Nº 507/2000 e assim 
definida:

Art. 2º - Serão consideradas Comissões e/ou Subcomissões Temáticas os 
agrupamentos de Bacharéis em Serviço Social em situação regular perante 
o CRESS, estudantes de Serviço Social e profissionais de outras categorias 
afins com o interesse comum de buscar conhecimentos através de estudos, 
pesquisas, debates e trocas de experiências sobre matérias pertinentes ao 
Serviço Social, objetivando uma melhor capacitação técnica/profissional e 
representação junto aos fóruns de políticas públicas.

 
Este Conselho contou, em 2019, com a atuação de 07 (sete) Câmaras Temáticas, sendo elas: Assistên-
cia Social; Previdência Social; Saúde; Serviço Social na Educação; Ética e Direitos Humanos; Direito à 
Cidade. Além disso, conta com a atuação da Comissão Trabalho e Formação Profissional e a Comis-
são de Gestão do Trabalho.

A Gestão do CRESS/PR (2017-2020) instituiu, também, os Grupos de Trabalho - GT Requisições do 
Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de Direitos e GT Relações do Trabalho, com a finalidade de 
“aprofundamento de estudos sobre temas priorizados e transversais, que afetam e dificultam o 
exercício profissional, com definição de Plano Estratégico de Ações (temas como atribuição privativa 
e cargos genéricos, relações e condições de trabalho, atuação nas políticas sociais; requisições sociais 
e temas e áreas emergentes)” (Carta Programa da Gestão).
 
As atividades relatadas neste documento representam a atuação dessas diversas instâncias que com-
põem a estrutura do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná.

CENÁRIO INTERNO E EXTERNO

A avaliação das ações implementadas em 2019 requer uma análise do ambiente in-
terno do Conselho, sua estrutura e condições objetivas de realização, e externo, que 
se relaciona diretamente à conjuntura do país. Imbricados estes cenários, podemos 
identificar as potencialidades e fragilidades no desenvolvimento das ações.

O Conselho passou por transformações em seu quadro de trabalhadoras/es, com saída e ingresso de 
profissionais, reconfigurando a realidade interna. Os períodos de transição marcam fragilidades no 
desenvolvimento de atividades planejadas e tiveram impactos direto na orientação e capacitação de 
colaboradores/as do Conselho. Ao mesmo tempo, a instauração de um novo cenário potencializou 
novas perspectivas de atuação, inovando processos de trabalho e ressignificando as práticas sociais. 
Isto resultou numa nova dinâmica organizacional e estabilizou o cenário de fragilidades.
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O cenário de fragilidades e potencialidades também é reflexo da conjuntura do país, uma vez que a 
profissão de Serviço Social e a sociedade relacionam-se de modo imbricado. A conjuntura se revela 
plena de desafios e em 2019 experienciamos um ano de projeto ultraliberal e suas investidas contra 
a classe trabalhadora através das contrarreformas trabalhista e previdenciária, da EC 95/2016 do 
“Teto de gastos”, do corte no orçamento da educação pública, entre outras medidas que interferem 
diretamente nas condições de vida da população usuária dos serviços sociais e nas condições éticas 
e técnicas do trabalho da/do assistente social.

Assistentes Sociais são demandados socialmente e produzem respostas institucionais e sociais às ex-
pressões da questão social, alinhados ao projeto ético-político profissional. Deste modo, os reflexos 
da conjuntura impactam diretamente no exercício profissional e, por isso, o Conselho Regional de 
Serviço Social do Paraná articulou esforços no sentido de defender e valorizar a profissão, de mobili-
zar forças políticas progressistas para resistir e reverter o cenário, intensificar a atuação precípua nos 
espaços violados de direitos humanos e nos espaços desmontados pelas contrarreformas aprovadas.

É o resultado destas ações que se materializam neste Relatório, pelo qual o objetivo é evidenciar o 
que foi implementado, mas, sobretudo, possibilitar reflexões teórico-ético-políticas do que ainda é 
necessário articular em defesa da profissão e da classe trabalhadora.  É tempo de resistir, por ne-
nhum direito a menos! 

INSCRIÇÃO E CADASTRO

Para exercer a profissão de Assistente Social é necessário a graduação e conclusão do 
Curso Superior de Serviço Social, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educa-
ção - MEC e a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) no Estado em 
que for atuar. 

Em 2019 o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná possuía 13.213 profissionais inscritas/
os, com 486 novas inscrições no período, sendo 8.030 ativas/os. Foram recebidos 765 
documentos de identidade profissional - DIPs, bem como substituídos 33 documentos de identidade 
profissional antigos para as novas DIPs. 

O exercício da profissão simultâneo por período superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área 
de jurisdição do CRESS em que a/o profissional tenha inscrição principal, também obriga a Inscrição 
Secundária no Conselho competente. Além disso, a exercício da profissão fora da área de jurisdição 
do CRESS em que o profissional tenha inscrição principal, obriga a transferência da inscrição para 
conselho competente.

2. IMPLEMENTAÇÃO DA 
FUNÇÃO PRECÍPUA
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Neste sentido, durante o ano de 2019, o CRESS/PR registrou:

Qualquer profissional pode requerer o cancelamento de sua inscrição desde que não exerça qual-
quer atividade, função ou cargo que envolva o exercício profissional da/do assistente social, inclusive 
os cargos que possuem outra nomenclatura. É possível, também, requerer a interrupção do exercício 
profissional, que implica na suspensão do pagamento das anuidades nos seguintes casos, desde que 
não exerça a profissão e atenda aos seguintes casos: a) viagem ao exterior, com permanência supe-
rior a 6 meses; b) doença devidamente comprovada que impeça o exercício da profissão por prazo 
superior a 6 meses; c) pena de privação de liberdade.

Em 2019, o CRESS/PR registrou:

É obrigatório o registro das Pessoas Jurídicas de direito público ou privado que tenham a finalidade 
básica de prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação e outros da mesma 
natureza em Serviço Social. 

Também é facultado ao/à assistente social requerer a anotação de sua Responsabilidade Técnica, 
para atuar, nesta qualidade, como responsável pela equipe técnica ou do Setor, Departamento, Se-
ção e outros similares de Serviço Social em pessoa jurídica de direito público ou privado.

Em 2019, foram registrados:

Por fim, informamos que a Comissão de Inscrição e Cadastro do CRESS/PR arquivou 113 pedidos de 
inscrição, reinscrição, cancelamento, apostilamento do nome e transferência por falta de documen-
tos que, mesmo após notificados, não apresentaram a documentação requerida.

1 Res. CFESS 582/2010 Art. 56 - “O interessado poderá, a qualquer tempo, requerer sua reinscrição, sujeitando-se às disposições legais e 
normativas em vigor, sendo atribuído, neste caso, o mesmo número de registro anterior”.
Res. CFESS 582/10 Art. 28 - Parágrafo Único: “A Certidão de Colação de Grau deverá ser substituída pelo documento previsto no inciso I do 
presente artigo, no prazo de 1 ano prorrogável por mais 1 ano”.

NOVAS
INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES
SECUNDÁRIAS

REINSCRIÇÕES E 
APRESENTAÇÃO

DO DIPLOMA1 

TRANSFERÊNCIAS PARA 
11ª REGIÃO/PR

TRANSFERÊNCIAS PARA
OUTROS CRESS

486 03 287

45  
Transferências

concluídas

32 
Transferências

concluídas

24 
Transferências

em andamento

38 
Transferências

em andamento

Cancelamentos > 334

Interrupção do Exercício Profissional > 02

Registro de Pessoa Jurídica > 01

Anotações de Responsabilidade técnica deferidas > 11

Anotações de Responsabilidade técnica indeferidas > 01
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CENÁRIO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
A construção do cenário de recursos orçamentários tem por objetivo prestar contas 
à categoria profissional das disponibilidades de recursos financeiros e da execução 
do orçamento no exercício de 2019. 

Seguindo as orientações do CFESS, por intermédio do Grupo de Trabalho (GT) Política Nacional de 
Combate a Inadimplência, o Conselho tomou medidas para potencializar as ações de cobrança e di-
minuir a oneração das/os profissionais.  Uma ação fundamental foi o congelamento dos valores das 
anuidades nos anos de 2017 a 2019, que se manteve em R$ 540,00.

Para diminuir o viés financeiro causado por essa medida, foram realizadas ações de cobranças atra-
vés de contato de e-mails e telefonemas às/aos profissionais, informando o saldo devedor e de-
monstrando as opções de pagamento.  Em 2019 essas ações impactaram cerca de 700 profissionais e 
envolveram um valor de renegociações próximo a 1 milhão a serem pagos ao decorrer dos anos de 
julho de 2019 a julho de 2021.  

Também foi possível observar esse impacto no aumento na receita derivada das anuidades, multas 
e juros de mora num valor de R$ 225.899,73 (comparando o ano de 2018 com 2019). Apesar dos 
esforços com as ações de cobrança, a taxa de inadimplência se manteve no percentual próximo de 
39%. 

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários do Conselho Regional de Serviço Social – 11ª Região são 
provenientes de receitas correntes e de receitas de exercícios anteriores. Na concep-
ção dos recursos orçamentários foram observados os princípios orçamentários da ad-
ministração pública.

RECEITAS ANUIDADES 

As receitas correntes são provenientes de arrecadação com anuidades profissionais de 
pessoa física e pessoa jurídica do Conselho. 

RECEITAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO 

As receitas de inscrição são provenientes dos emolumentos recolhidos mediante a 
arrecadação da taxa de inscrição dos novos entrantes. 

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 contatar 0 0%

Profissionais que negociaram 618 E-mails que voltaram 250

Percentual N/T 28,39% Profissionais sem e-mail/ observação 100

Média de parcelamento por negociação 10 parcelas Profissionais que negociaram efetivo 33%
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RECEITAS DIVERSOS DE SERVIÇOS 
As receitas Diversos de Serviços são provenientes de Devoluções valores, camisetas, 
livros e outras receitas não especificadas no orçamento. 

RECEITAS JUROS DE MORA E MULTAS SOBRE ANUIDADES 
As receitas de Juros de Mora e Multas Sobre Anuidades são provenientes de juros e 
multas sobre obrigações dos profissionais com o Conselho.

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 
As receitas são provenientes de rendimento financeiros e aplicações. 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 
As receitas são provenientes de depósitos não identificados.

QUADRO RESUMO DA ESTIMATIVA E EFETIVA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Exercício Orçada Arrecadada Diferença Aumento da arrecadação

2018 R$ 5.294.520,00 R$ 3.198.975,20 R$ 2.095.544,80

2019 R$ 5.166.840,00 R$ 3.492.587,06 R$ 1.674.252,94 R$ 293.611,86

Receita 2018 2019 Variação

6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES R$ 2.873.460,17 R$ 3.047.265,35 R$ 173.805,18

6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES

R$ 22.847,27 R$ 59.618,16 R$ 36.770,89

6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS
DE SERVIÇOS

R$ 5.871,20 R$ 11.967,36 R$ 6.096,16

6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES

R$ 201.398,82 R$ 247.451,36 R$ 46.052,54

6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES R$ 25.472,20 R$ 31.514,21 R$ 6.042,01

6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. 
BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R$ 58.520,12 R$ 36.394,83 -R$ 22.125,29

6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES R$ 607,58 -R$ 607,58

6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS R$ 10.797,84 R$ 58.375,79 R$ 47.577,95

6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS R$   - R$   - R$   -

Total Acumulado R$ 3.198.975,20 R$ 3.492.587,06 R$ 293.611,86
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS
A destinação dos recursos arrecadados tem como fatores primordiais: o atendimen-
to à categoria, as despesas para manutenção do Conselho, despesas com folha de 
pagamento e despesas com eventos para aproximar a categoria ao Conselho e para 
inserção dos profissionais e estudantes em temas relevantes no meio acadêmico e na 
prestação de serviços a terceiros. Além disso, há o compromisso em fazer investimen-
tos estruturais que ampliem a capacidade laboral e de atendimento do Conselho.

Abaixo os valores da aplicação dos recursos no ano de 2019 conforme a estrutura de centro de cus-
tos utilizados para as despesas correntes necessárias para manter a estrutura para atendimento de 
assistentes sociais, no cumprimento das funções delegadas pela lei 8.662/93. 

EXECUÇÃO DE DESPESAS

Despesa 2019

6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL R$ 1.131.295,72

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS R$ 346.619,50

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL R$ 285.399,11

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 21.381,05

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.150,59

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS R$ 385,00

6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS R$ 757,58

6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO R$ 4.708,64

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS R$ 546.154,93

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS R$ 2.893,89

6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES R$ 674.072,75

6.2.2.1.1.01.06.01 – SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 1.559,76

6.2.2.1.1.01.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES R$ 9.138,58

6.2.2.1.1.01.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO R$ 6.274,57

6.2.2.1.1.01.06.16.001 - ENCONTRO NACIONAL R$ 30.910,88

6.2.2.1.1.01.06.16.002 - ENCONTROS CRESS/SECCIONAL R$ 2.258,05

6.2.2.1.1.01.06.16.003 - SEMANA DO ASSIST SOCIAL/DIÁLOGOS/SIMPÓSIOS/
OFICINAS/OUTROS

R$ 917,62

6.2.2.1.1.01.06.16.004 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO R$ 34.372,26

6.2.2.1.1.01.06.16.005 - ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS R$ 79.122,42

6.2.2.1.1.01.06.16.006 - CÂMARAS TEMÁTICAS R$ 59.253,33

6.2.2.1.1.01.06.16.007 - COMISSÃO DE ÉTICA R$ 38.412,15

6.2.2.1.1.01.06.16.008 - NUCRESS R$ 14.999,59
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EXECUÇÃO DE DESPESAS (CONTINUAÇÃO)

Despesa 2019

6.2.2.1.1.01.06.16.009 - SECCIONAL - LONDRINA R$ 124.906,22

6.2.2.1.1.01.06.16.010 - CAPACITAÇÃO REPRES CRESS EM DEFESA DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.012 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs R$ 45.201,67

6.2.2.1.1.01.06.16.013 - PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS R$ 14.638,86

6.2.2.1.1.01.06.16.014 - PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.015 - PARTICIPAÇÃO EM GTS R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.019 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.020 - CONGRESSO PARANAENSE R$ 136.556,52

6.2.2.1.1.01.06.16.021 - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.022 - PROCESSO ELEITORAL R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.024 - COMISSÃO DE ÉTICA AMPLIADA R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.16.025 - SECCIONAL CASCAVEL R$ 112.568,70

6.2.2.1.1.01.06.18 – DESPESAS CARTORIAIS R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.06.19 – DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 0,00

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 59.546,03

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES R$ 73.911,17

6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$ 0,00

6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (IN-
VERSÃO FINANCEIRA) 

R$ 0,00

TOTAL R$3.898.367,14

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO
No ano de 2019, o Conselho executou como despesas o valor de R$ 3.898.367,14 e 
realizou como Receita o valor de 3.492.587,06.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período 2019

Receita R$ 3.492.587,06

Despesa R$ 3.898.367,14

Resultado orçamentário -R$ 405.780,08
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2 Em janeiro de 2020, foi encaminhado Ofício 062/2020, ao CFESS, com informações sobre as atividades de orientação e fiscalização, a fim 
de compor o Relatório do Tribunal de Contas da União integrado. Contudo, no presente documento, apresentamos informações atualizadas 
da Fiscalização, a partir do Relatório da COFI 2019, aprovado em abril de 2020.
3  O CRESS/PR conta com 8 agentes fiscais, sendo que 07 estão no exercício da função de fiscalização e 01 na função de coordenação técnica.

FISCALIZAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL
O CRESS/PR, enquanto órgão de representação da categoria dos/as Assistentes So-
ciais, tem como funções precípuas defender, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional em conformidade com a Lei de Regulamentação da Profissão - 8662/93, 
o Código de Ética do/a Assistente Social, assim como demais legislações profissionais, 
zelando para que os/as Assistentes Sociais atendam a população com qualidade e 
principalmente respeitando as prerrogativas éticas da profissão.

Com base em sua finalidade institucional, abaixo estão descritas as atividades da Fiscalização e Orien-
tação Profissional e da Ética Profissional.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM 20192 

Agentes fiscais 8

Estagiárias/os 1

Atendimentos de orientação 1.216

Visitas de orientação e fiscalização realizadas – pessoa jurídica 0

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

203

Visitas de orientação e fiscalização realizadas por deliberação de COFI – pessoa física 34

Visitas de orientação e fiscalização realizadas devido a denúncias – pessoa física 18

Profissionais visitadas/os 274

Cidades visitadas nas atividades de orientação e fiscalização 102

Processos tramitados 254

Processos encerrados 107

Expedientes acompanhados 58

Expedientes finalizados 27

Documentos de orientação e fiscalização produzidos 509

Profissionais alcançados nas atividades de orientação e fiscalização 1665

Reuniões de COFI 46
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No planejamento da Fiscalização para 2019, definiu-se como metodologia a definição de frentes de 
trabalho em espaços sócio-ocupacionais mais complexos, onde as/os assistentes sociais atuam com 
públicos com direitos violados e em espaços cujo desmonte das políticas públicas têm afetado a qua-
lidade dos serviços prestados, bem como as condições éticas e técnicas para o trabalho profissional. 
As ações alcançaram 75% do universo previamente mapeado, sendo os seguintes espaços visitados:

IRREGULARIDADES CONSTATADAS
Com relação às irregularidades encontradas nas visitas de orientação e fiscalização 
do universo apresentado, destaca-se:

ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL VISITAS REALIZADAS

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 49

Universidade Federal do Paraná – UFPR 04

Companhia de Habitação Popular do Paraná – COHAPAR 12

Acolhimento institucional para mulheres em situação de violência 03

IRREGULARIDADES DA/DO PROFISSIONAL

BASE LEGAL QUANTIDADE

Supervisão de estágio sem o cumprimento de requisitos 
normativos (falta de supervisão direta, falta do plano de estágio na 
instituição, supervisão de estágio de outra categoria profissional) 

Resolução CFESS
nº 533/08  18

Ausência de comunicação a instituição e ao CRESS de 
irregularidades referentes às condições éticas e técnicas.

Resolução CFESS
nº 493/06 art. 7º e § 
primeiro

34

Não utilização da identificação nos documentos profissionais 
conforme a legislação.

 Resolução CFESS 
nº 582/10 art. 71; 
Código de Ética 
Profissional art. 3º 
alínea "b

23 

Produção de opinião técnica em conjunto com profissionais de 
outras categorias, assinatura em conjunto com profissionais de 
outras categorias profissionais.

Resolução CFESS
nº 557/09 74 

Acolhimento institucional para crianças e adolescentes 135
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PRINCIPAIS IRREGULARIDADES DA INSTITUIÇÃO EMPREGADORA

BASE LEGAL QUANTIDADE

Falta de Condições Éticas e Técnicas (sala que resguarde o sigilo 
profissional, espaço adequado para atendimento individual e 
coletivo, armário privativo.

Resolução CFESS
nº 493/06 81

Atribuições Incompatíveis (atividades que extrapolam as 
competências e atribuições privativas do/a assistente social) 

Lei 8662/93 art. 4º 
e 5º. 37

ACOMPANHAMENTO DE CONCURSOS PÚBLICOS
A Fiscalização também atua no acompanhamento dos editais de concurso público, 
emitindo orientações e solicitando adequações, quando necessário. As principais irre-
gularidades encontradas em editais de concursos públicos são relativas à carga horária 
de assistentes sociais (Lei nº 12.317/10), requisições incompatíveis com as atribuições 
e competências de assistentes sociais (Lei 8662/93 art. 4º e 5º) e utilização de nomen-
claturas equivocadas, como CRAS/CFAS, nas indicações dos requisitos mínimos para 
a investidura no cargo de assistente social. Além disso, há a incidência de orientações 
referentes aos salários, que por vezes são equiparados aos de cargos de nível médio.

Destas ações, registrou-se os seguintes números:

CONCURSOS PÚBLICOS

TOTAL DE CONCURSOS MONITORADOS 20

ADEQUADOS 04

NÃO ADEQUADOS 15
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CONCURSOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO/INSTITUIÇÃO REGULARIZADO

Cascavel UNIOESTE – HUOP Não

Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu Não

Prefeitura de Itaipulândia Não

Prefeitura de Francisco Beltrão Sim

Prefeitura de Guaíra Não

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul Sim

Prefeitura de Campina da Lagoa Não

Prefeitura de Altônia Não

Prefeitura de Mercedes Não

Prefeitura de Tupãssi Não

Prefeitura de Rancho Alegre D'Oeste Não

Prefeitura de Cafelândia Não

Prefeitura de São Jorge do Patrocínio Não

Prefeitura de Nova Santa Rosa Não

Cascavel – COHAVEL Sim

Prefeitura de Santa Fé Não

Fecomercio – Londrina Cancelamento do Edital

Prefeitura de São João do Ivaí Não

Prefeitura de Itambé Não

Guarda Mirim de Londrina Sim



19PÁGINA

AÇÕES COLETIVAS
Com o objetivo de coletivizar as demandas e orientações, assim como facilitar os 
meios de diálogo de forma democrática e ampliada com a categoria profissional, a 
COFI vem realizando ações coletivas de orientação. Trata-se de uma estratégia essen-
cial para orientação e aproximação do CRESS PR às/aos profissionais no território de 
abrangência das Seccionais e da Sede. Em 2019 realizamos 24 atividades coletivas, 
incluindo oficinas.

PALESTRAS NAS UNIDADES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA – UFAS
Foram realizadas 10 atividades com os discentes do 4º ano de diversos Cursos Presen-
ciais de Serviço Social no Paraná. A ação visa aproximar o Conselho dos futuros bacha-
réis e bacharelas em Serviço Social, para compreensão dos procedimentos de inscrição 
e cadastro, orientação e fiscalização e instância ética.

ÉTICA PROFISSIONAL

PROJETO ÉTICA EM MOVIMENTO
O Curso de Formação Ética para Agentes Multiplicadores/as do Projeto Ética em 
Movimento é um projeto do Conjunto CFESS/CRESS que vem sendo desenvolvido 
desde os anos 2000, coordenado pela Comissão de Ética e Direitos Humanos do 
CFESS (CEDH/CFESS), envolvendo representantes dos CRESS e CFESS. O objetivo é 
ampliar o debate ético, compreendendo-o no âmbito da atividade profissional, 
política, social e de defesa dos direitos humanos numa perspectiva crítica. Ultra-
passa, portanto, a sua dimensão meramente legal e formal.

Em 2019, na 17ª edição do curso, o conselheiro Fernando Aparecido Câmara, coordenador da 
Comissão Permanente de Ética participou do curso, permanecendo o compromisso de multipli-
cá-lo na área de jurisdição desta Regional.

ÉTICA PROFISSIONAL EM 2019

Denúncias éticas recebidas 5

Processos éticos instaurados no ano 5

Processos éticos em andamento 44

Processos éticos julgados 4

Comissões de instrução em andamento 44

Assistentes sociais na função de defensor/a dativo/a 2

Processos desaforados 1
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MULTIPLICAÇÃO DO ÉTICA EM MOVIMENTO NO PARANÁ – 2019

O debate da ética e direitos humanos compõe as bandeiras de lutas do conjunto CFESS-CRESS 
e o Projeto Ética em Movimento. Desde o ano 2000 tem proporcionado espaço de reflexão 
ética, teórica e crítica acerca das formas de violação de direitos e desumanização presentes na 
vida social e no cotidiano profissional. O Ética em Movimento tem como objetivo fortalecer a 
atuação profissional na direção do Projeto Ético Político do Serviço Social.

No ano de 2019 o Projeto Ética em Movimento foi multiplicado nas seguintes
regiões:

I ENCONTRO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO
ÉTICA EM MOVIMENTO DO PARANÁ

Realizado em maio de 2019 com a participação de 20 multiplicadores do projeto Ética em Mo-
vimento, o encontro foi um momento de reaproximação, de fortalecimento de vínculos e de 
reafirmar o compromisso com o projeto societário concebido em princípios fundamentais de 
democracia, liberdade, justiça social e de defesa intransigente dos direitos humanos e concep-
ção balizadora do projeto Ética em Movimento.

Foram abordados os 4 módulos, com discussão da metodologia utilizada para a multiplicação 
do projeto, como a utilização de vídeos, filmes, textos de apoio, assim como o planejamento 
e avaliação dos módulos. Em seguida, os grupos apresentaram o resultado das discussões em 
formato de síntese para encaminhamentos. Também foi aprovado o protocolo para a multipli-
cação do Ética em Movimento no Paraná.

NÚCLEO/REGIÃO ASSISTENTES SOCIAIS ALCANÇADAS/OS

NUCRESS Foz Do Iguaçu 35

NUCRESS Cornélio Procópio 30

NUCRESS Guarapuava 27

NUCRESS Ponta Grossa 50

NUCRESS Jacarezinho 30

Curitiba 42
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COMISSÕES DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS
Conforme a Resolução CFESS 660/2013, a instrução dos Processos Éticos é realiza-
da por uma Comissão de Instrução formada por dois assistentes sociais de base, 
que tem por função dar andamento aos processos éticos, uma vez decidida sua 
abertura.

Neste sentido, o CRESS/PR instituiu mecanismo de mobilização de profissionais para compor 
estas Comissões através de convite e formulário de inscrição pelo site e redes sociais, com cha-
mada 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.

Outro avanço foi a Capacitação das Comissões de Instrução Ética, que consta no Plano de 
Metas e Planejamento Orçamentário do CRESS/PR e se configura como ação prioritária para 
qualificar o trabalho dos/as assistentes sociais integrantes das comissões de instrução, no sen-
tido de cumprir adequadamente os ritos processuais, conforme dispostos na Resolução CFESS 
nº 660/2013, observando as garantias fundamentais à recomposição de direitos violados por 
assistentes sociais na direção dos princípios e valores pactuados coletivamente no Projeto Ético 
Político Profissional.

A assessoria às Comissões de Instrução Ética é realizada por Conselheiros/as, Coordenação Téc-
nica e Assessoria Jurídica. Consta no planejamento estratégico do CRESS PR, no Plano de Tra-
balho da Comissão Permanente de Ética, como ação prioritária para qualificar o trabalho dos/
as assistentes sociais integrantes das comissões no sentido de cumprir adequadamente os ritos 
processuais, conforme dispostos na Resolução CFESS nº 660/2013, observando as garantias fun-
damentais à recomposição de direitos violados por assistentes sociais na direção dos princípios 
e valores pactuados coletivamente no Projeto Ético Político Profissional.

Desta forma, atendendo a finalidade acima exposta e promovendo espaço de discussão, qua-
lificação e aprimoramento profissional para o trabalho das Comissões de Instrução Ética do 
CRESS PR, em 2019 foram realizadas reuniões bimestrais alcançando 30 participantes.
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COMISSÕES DE INSTRUÇÃO EM 2019
Nº DO PROCESSO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO

98/2015 Dinacir De Lima Leal
Márcia De Mattos Fonseca

099/2015 Kellen Cristina Dalcin
Rafael Garcia Carmona

102/2016 Sumaya Rathge Sant'Anna
Eneias Germano Pereira

105/2016 Ângela de Fátima Ulrich Jeiss
Francisca Maria de Assis de Queiroz

106/2016 Estella Maris Cento Fante
Madalena Querino De Jesus

107/2016 Sílvia Maria Amorim Lima
Célia Regina Piontkievicz

108/2016 Andreza Souza Oliveira
Veressa Mara Vicente de Lara

115/2016 Brenno Buzetti Rodriguez
Deby Caroline Eidam de Almeida

116/2016 Andreia Gomes Santos
Flávia Moreira Pinto

117/2016 Ellen Santos Penteado
Rosemari Farago Pastega

111/2017 Eliane Caviquioli
Solange Maria Pimentel

114/2017 Francine Taina Costa de Oliveira
Márcia de Mattos Fonseca

118/2017 Ilda Lopes Witiuk
Renaria Moura da Silva

119/2017 Marli Aparecida de Oliveira Gonçalves
Rosilda Kirshner Rosa de Almeida

120/2017 Ilda Lopes Witiuk
José Lucas Januário de Menezes

121/2017 Patrícia de Freitas Lopes
Renata Victória Pons

122/2017 Liliana Tosato
Ilda Lopes Witiuk

123/2017 Karen Albini
Nariana Rodrigues de Freitas

124/2017 Alice Maria Follador de Souza
Ana Paula Pionkevicz

125/2017
Gilceia de Fatima Martins dos Santos
Maria Adriana Marghoti Bueno

128/2017 Letícia Mirielle Gonçalves de França Costa
Dione Francisca Soares

137/2017 Dóris Margareth de Jesus
Sueli Preidum de Almeida Coutinho
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COMISSÕES DE INSTRUÇÃO EM 2019 (CONTINUAÇÃO)

Nº DO PROCESSO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO

109/2018 Stela Maris Lefko Rudek
Adriana Aparecida da Silva

110/2018 Alice Maria Follador de Souza
Joelma Medina dos Santos Ferreira

112/2018 Luciana Shizuka Antunes Wentzel
Elisângela Gonçalves

113/2018 João Paulo Moreira Fernandes
Gil Cezar José Zanetti

126/2018 Ilona Kovacs Gomes
Leila Cristina Pereira da Rosa

127/2018 Nattany Caruline Santos Rodrigues
Silas da Silva Moreira

129/2018 Cassiano Kayan Cordeiro
Taisa da Motta Oliveira

131/2018 Karine de Lima e Silva
Silvana Moreira Ribeiro Chalcoski

132/2018 Elisângela Hahn dos Santos Santiago
Leôncio Santiago

133/2018 Juliana Galvão Rodrigues
Nathalia Pereira Prado

134/2018
Maria Tereza Gonçalves
Fernanda Ferreira de Lima

135/2018
Isis Mellory Nunes Gomes
Isabel Janay Hinça da Silva

136/2018
Dóris Margareth de Jesus
Laudiner Rafael

138/2018
Adriana Stall de Souza
Reginaldo Miguel de Lima Vileirine

139/2018
Tayhara Martins de Carvalho
Adriana Matias

140/2019
Adriana Aurea Mota Bueno
Eneias Germano Pereira

141/2019
Maria Ferreira Garcia
Josiane Alves de Almeida Caçador

142/2019
Cristiane Freire Zanoni
Nilda Beatriz Pinheiro

143/2019
Dawana Ferreira Cordova
Luciana Shizuka Antunes Wentzel
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DESAGRAVO PÚBLICO
Conforme a Resolução CFESS nº 443/2003, toda/o assistente social que for ofen-
dida/o, atingida/o em sua honra profissional ou desrespeitada/o em seus direitos 
e prerrogativas definidas no Código de Ética Profissional (art. 2º) poderá repre-
sentar junto ao CRESS para apuração dos fatos contra quem deu causa à violação 
de seus direitos e prerrogativas. O CRESS/PR, por meio do Desagravo Público, 
poderá reparar publicamente a ofensa dirigida à profissão. 

REPRESENTANTES DO CRESS EM INSTÂNCIAS
DE CONTROLE SOCIAL
O CRESS/PR conta a representação de assistentes sociais nas diversas instâncias de 
controle social. Em 2019, foram nomeados/as 48 assistentes, conforme apresen-
tados/as abaixo.

DESAGRAVOS PÚBLICOS 20199

Processos em tramitação 11

Denúncias recebidas 3

Atos de Desagravo realizados 3

ASSISTENTES SOCIAIS NA FUNÇÃO DE DEFENSORA DATIVA - 2019

Nº DO PROCESSO DATIVA

111/2017 Adriana Pidorodesk

119/2017 Adriana Pidorodesk

138/2018 Elisangela Duran 
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Data Nomeação Assistente Social Instância Mun./Est

28/01/2019 Deby Caroline Eidam de Almeida COMPED - Conselho Municipal De 
Políticas Sobre Drogas Curitiba

18/02/2019 Daraci Rosa dos Santos COPED - Conselho Permanente De 
Direitos Humanos Curitiba

18/02/2019 Elza Maria Campos COPED - Conselho Permanente De 
Direitos Humanos Curitiba

26/02/2019 Helena Maria Ramos dos Santos CONESD - Conselho Estadual De Políti-
cas Públicas Sobre Drogas Paraná

26/02/2019 Priscila Brasil CONESD - Conselho Estadual De Políti-
cas Públicas Sobre Drogas Paraná

08/04/2019 Virgínia Andolfato Coelho da Silva CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Pinhais

09/04/2019 Carmen Trisch Monte CMS - Conselho Municipal De Saúde São Miguel Do Iguaçu

09/04/2019 Lairce Maria Rippel CMS - Conselho Municipal De Saúde São Miguel Do Iguaçu

09/04/2019 Giana Carla Andrade CMS - Conselho Municipal De Saúde Imbituva

09/04/2019 Adriana Baniski CMS - Conselho Municipal De Saúde Imbituva

09/04/2019 Renária Moura da Silva CMS - Conselho Municipal De Saúde Quatro Barras

10/04/2019 Rosiane Maria Morales Fernandes 
Vasques CMS - Conselho Municipal De Saúde São Tomé

12/04/2019 Tânia Guarilha CMS - Conselho Municipal De Saúde Pontal Do Paraná

10/05/2019 Madalena Querino de Jesus CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Campo Largo

07/08/2019 Maria de Fátima Zamora CMS - Conselho Municipal De Saúde Verificar

07/08/2019 Cleide Aparecida Mayer CMS - Conselho Municipal De Saúde Verificar

25/06/2019 Adriana Burda Fernandes CONSEA - Conselho Municipal De 
Segurança Alimentar Araucária

25/06/2019 Viviane Vaz de Lima França CONSEA - Conselho Municipal De 
Segurança Alimentar Araucária

26/06/2019 Mariclei Rosa Mendes CMS - Conselho Municipal De Saúde Pinhais

09/07/2019 Pedro Henrique Girotto Ribeiro CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Cascavel

12/07/2019 Paulo Augusto da Fonseca CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Apucarana

12/07/2019 Soraia Braga de Souza CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Apucarana

05/08/2019 Elza Lina do Carmo CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Santo Antônio Da Platina

05/08/2019 Magali Pereira da Silva Sales CMAS - Conselho Municipal De As-
sistência Social Santo Antônio Da Platina
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05/08/2019 Nora Elizabeth Chammas Cassar CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Ribeirão Claro

05/08/2019 Glaucia Martins de Araújo CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Ribeirão Claro

16/08/2019 Yasmin Aniele Nehls CMS - Conselho Municipal De Saúde São Matheus Do Sul

08/08/2019 Glayse Aparecida Picolo Coimbra CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Andirá

09/09/2019 Ana Cristina Loureiro Sachsida CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Araucária

09/09/2019 Wânia Regina Wolff CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Araucária

12/09/2019 Sandra Lameu Krama CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Campo Largo

12/09/2019 Madalena Querino de Jesus CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Campo Largo

02/10/2019 Luciana Buono Landgraf CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Cornélio Procópio

02/10/2019 Miriam Costa CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Cornélio Procópio

03/10/2019 Mayara Cristina Santos Santana CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Conselheiro Mairinck

03/10/2019 Rosângela Batista CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Conselheiro Mairinck

03/10/2019 Andreia Gomes Santos CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Pontal Do Paraná

03/10/2019 Marcos Batista da Silva CMS - Conselho Municipal De Saúde Bandeirantes

11/10/2019 Elisa Franciele Araújo
COMPED - Conselho Municipal De Políticas Sobre 
Drogas

Curitiba

11/10/2019 Carolina Pereira de Carvalho CEAS - Conselho Estadual De Assistência Social Jacarezinho

29/10/2019 Patrícia da Silva Cardoso
CMDM - Conselho Municipal Dos Direitos Da 
Mulher

Curitiba

29/10/2019 Deby Caroline Eidam de Almeida
CMDM - Conselho Municipal Dos Direitos Da 
Mulher

Curitiba

05/11/2019 Josiane Alves de Almeida Caçador
CMDPI - Conselho Municipal Dos Direitos Da 
Pessoa Idosa

Curitiba

05/11/2019 Célia Regina Piontkievicz
CMDPI - Conselho Municipal Dos Direitos Da 
Pessoa Idosa

Curitiba

05/11/2019 Fernando Aparecido Câmara CMAS - Conselho Municipal De Assistência Social Curitiba

14/11/2019 Sueli Preidum de Almeida Coutinho CES - Conselho Estadual De Saúde Paraná

14/11/2019 Fernando Aparecido Câmara CES - Conselho Estadual De Saúde Paraná

27/11/2019 Jackson Michel Teixeira da Silva CMS - Conselho Municipal De Saúde Curitiba

CONGRESSO PARANAENSE E SEMINÁRIOS ESTADUAIS

Atendendo as deliberações do conjunto CFESS/CRESS, bem como as propostas 
da gestão em priorizar o debate sobre o exercício profissional nos diversos espa-
ços sócio-ocupacionais, durante o ano de 2019 foram realizados quatro grandes 
eventos estaduais, sendo eles: III Seminário Estadual O Trabalho da/do Assistente 
Social no Sociojurídico (março); Seminário de Saúde e Serviço Social (junho); 7° 
Congresso Paranaense de Assistentes Sociais (setembro);  II Seminário Serviço 
Social e Direitos Humanos (dezembro).
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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 So-
ciojurídico”, reuniu aproximadamente 400 pesso-
as presencialmente, entre elas estavam assistentes 
sociais, acadêmicas/os de Serviço Social e profissio-
nais de outras áreas. O evento também foi transmi-
tido ao vivo na página do Facebook do CRESS-PR.

A organização foi do CRESS-PR e do Grupo de Tra-
balho do Sistema de Justiça e Órgãos de respon-
sabilização 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 reali-
dade cotidiana das/os profissionais inseridas/os nos 
diversos espaços sócio-ocupacionais do sociojurí-
dico, especialmente o Ministério Público, o Judi-

ciário 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 As-
sistente Social no Sociojurídico;
- Produção de material técnico: estudo, relatório, laudo, perícia e parecer social no Siste-
ma 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 conse-
lheira Marly Correia Faria Ba-
via, realizou o ato de Desagravo 
Público (Nº 20/2016) instaurado 
pelo Conselho Pleno com a de-
núncia feita pela assistente so-
cial Andréia Regina Alexandrino 
contra a juíza de Direito Stepha-
nie Assis Pinto, da Vara Única de 
Marilândia do Sul.

Momento de debate do 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 Seminá-
rio reuniu mais de 100 participantes, entre eles 
assistentes sociais de diversas cidades do esta-
do, residentes e estudantes de Serviço Social. O 
evento também foi transmitido ao vivo na pá-
gina do Facebook do CRESS-PR.

A organização foi do CRESS-PR em conjunto 
com a Câmara Temática de Saúde e teve como 
objetivos a ampliação das estratégias e da par-
ticipação na defesa da saúde pública e univer-
sal, 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.
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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. 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 Ser-
viço Social (ENESSO).

O objetivo do evento, para além da função 
precípua de possibilitar o aprimoramento in-
telectual e disseminação de produção cientí-
fica no âmbito do Serviço Social, também foi 
valorização da profissão, de engajamento da 
categoria e de compromisso com a descentra-
lização 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 For-
mação e do Trabalho em Serviço 
Social, reunindo profissionais,estu-
dantes 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 par-
ticipantes, entre assistentes sociais, estudan-
tes e profissionais de outras áreas O evento 
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 po-
bres e a importância do trabalho dos/as assis-
tentes sociais no enfrentamento ao racismo, 
machismo e a xenofobia, o exercício profis-
sional e a população migrante refugiadas e 
apátridas no Paraná e as estratégias dos mo-
vimentos sociais para com essa população, o 
exercício profissional e o atendimento à Po-
pulação em Situação de Rua e da População Indígena; 

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 situ-
ação de rua;
- O Serviço Social e o trabalho com povos indígenas, tradicionais e do campo.
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GT REQUISIÇÕES DO SISTEMA DE JUSTIÇA E ÓRGÃOS
DE DEFESA DE DIREITOS
Considerando a necessidade de produzir estudos sobre as competências e atri-
buições da/o assistente social no sistema de justiça e na relação com as políticas 
sociais, identificando as demandas devidas e indevidas, é que foi instituído do GT 
Requisições do Sistema de Justiça e Órgãos de Defesa de Direitos em 2017.

Em continuidade as ações planejadas, no ano de 2019 as ações do Grupo de Trabalho foram:

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 desdobramen-
tos 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 atua-
ção descentralizada, assim como de motoristas para os deslocamentos das equipes;
- Produção de orientação técnica para apoiar a atuação das/os assistentes sociais no siste-
ma 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 Ques-
tão Social, Políticas Sociais e Serviço Social;
- Encaminhamento ao gabinete da presidência de situações que caracterizem o cercea-
mento 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 O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

Em alusão às atividades comemorativas ao dia da/do Assistente social, por meio de ação ar-
ticulada 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. 

GT RELAÇÕES DO TRABALHO

O Grupo de Trabalho Relações de Trabalho é um GT Especial criado para apro-
fundamento de estudos sobre temas priorizados e transversais que afetam e difi-
cultam 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. 

Durante o ano de 2019 foram realizadas 3 reuniões presenciais com discussão dos temas re-
ferenciados 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 Nú-
cleos 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.

REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR
DO ESTADO DO PARANÁ

O Conselho Regional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR) e o Sindicato das/os Assistentes 
Sociais do Paraná 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 Plai-
sant, presidente do SINDASP.
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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 ho-
ras, em cumprimento da lei nº 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 Pitan-
ga como de significativo avanço tanto na região quanto no Paraná, diante de tantos ataques 
promovidos pelo governo federal às conquistas históricas dos trabalhadores.
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O Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS é a instância de deliberação máxima da cate-
goria profissional. A metodologia dos encontros foi deliberada na 44ª edição e reorganiza as 
atividades do triênio de cada gestão: planejamento e deliberações no primeiro ano de cada 
gestão, monitoramento no segundo ano e avaliação no terceiro ano. 

Desta forma, o ano de 2019 foi de avaliação das atividades deliberadas para o triênio, que se 
iniciou no 46º Encontro Nacional. A partir do monitoramento realizado durante o 47º, delibe-
rou por ações prioritárias a serem implementadas em 2019 com base no monitoramento reali-
zados pelos CRESS de todo o país, entretanto, isso não impede a implementação das atividades 
deliberadas em todo o triênio, conforme particularidades de cada Regional.

Desta forma, apresenta-se por eixo temático as deliberações do triênio (2017-2020) e seu cum-
primento pelo CRESS/PR através de suas instâncias representativas, durante o ano de 2019.

3.1 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Com base na Política Nacional de Fiscalização, Código de Ética Profissional, nos 
estatutos normativos-jurídicos do Conjunto CFESS/CRESS e no projeto ético-polí-
tico profissional, o eixo Orientação e Fiscalização reúne deliberações que visam 
a cumprir suas funções precípuas de defender, orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício profissional em prol da qualidade dos serviços prestados. 

Ressalta-se a importância das ações promovidas neste eixo, que desempenharam papel im-
portante em aprofundar as discussões sobre competências e atribuições profissionais, contem-
plando o debate sobre o material técnico e material técnico sigiloso, a relação entre o sistema 
de justiça e as políticas sociais, entre outras, com vistas a assegurar condições éticas e técnicas 
no exercício profissional. 

A garantia da qualidade dos serviços prestados implica incidência do CRESS junto às Unidades 
de Ensino e em articulação com as entidades de representação da categoria, particularmente a 
Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social - ENESSO e Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, em busca do fortalecimento da formação profissional 
de qualidade em um contexto de precarização e ataque ao ensino superior. Assim, buscamos 
aproximar a formação do exercício profissional, bem como atuamos produzindo subsídios para 

3. IMPLEMENTAÇÃO DAS
DELIBERAÇÕES NO 46º
ENCONTRO NACIONAL DO
CONJUNTO CFESS/CRESS
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orientações fortalecendo a perspectiva político-pedagógica, com forte incidência nos espaços 
sócio-ocupacionais, para atuar em sintonia com o cotidiano profissional, desenvolvendo ações 
que tranversalizam os demais eixos temáticos.

No eixo “Orientação e Fiscalização” foram 14 deliberações aprovadas no 46º Encontro Nacio-
nal, sendo prioritárias para 2019 as deliberações 4, 6, 9, 10, 11 e 13. No âmbito do CRESS/PR, 
em 2019, 50% do total das deliberações do triênio que eram de responsabilidade do Regional 
foram executadas, conforme aponta o gráfico abaixo:
 

AÇÕES IMPLEMENTADAS

Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenadas por dife-
rentes instâncias do Conselho e em várias regiões do Paraná, atendendo a premissa de interio-
rização das ações do CRESS/PR.

Abaixo estão descritas as deliberações por instâncias que a executaram:

SIM
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DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

1. Realizar incidência política junto aos órgãos de controle do sistema de justiça, com 
vistas a materializar o enfrentamento das requisições indevidas e precarização de 
trabalho.

NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS CAMPO MOURÃO
GESTÃO DO CRESS/PR

2. Orientar a categoria sobre as questões e condições éticas e técnicas do trabalho 
profissional na relação entre o sistema de justiça e políticas sociais (responsabilidade 
em audiência concentradas, produção de documento, etc.).

NUCRESS GUARAPUAVA
NUCRESS PARANAVAÍ
NUCRESS JACAREZINHO
NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS IRATI
NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS TOLEDO
COFI
GESTÃO DO CRESS/PR

4. Promover debates com as/os assistentes sociais sobre a atuação profissional nas 
comissões de avaliação disciplinar, de monitoramento e comissões técnicas de classifi-
cação previstas no Sinase e na LEP, com vistas à orientação da categoria.

NUCRESS JACAREZINHO
NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS TOLEDO

6. Aprofundar a discussão sobre as competências e atribuições privativas do/a as-
sistente social, contemplando o material técnico sigiloso e requisições de natureza 
inter, multi e transdisciplinar.

CT SAÚDE 
NUCRESS UMUARAMA
NUCRESS JACAREZINHO
NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS IRATI
COFI

07. Desenvolver ações políticas em relação à incompatibilidade da atuação da/o as-
sistente social em ações de conciliação e mediação de conflitos, aprofundar o debate 
e elaborar posicionamento em relação à atuação da/o assistente social em outras 
práticas

GT SISTEMA DE JUSTIÇA DO 
CRESS/PR

9. Aprofundar o debate sobre as atribuições e competências profissionais em cargos 
genéricos, com vistas à incidência política junto às instituições empregadoras, em 
defesa das prerrogativas profissionais.

COFI

10. Realizar o 3º  Seminário  Nacional  de  Serviço  Social  no  campo sociojurídico, 
garantindo a interface com a comissão de ética e direitos humanos, no triênio 2017- 
2020.

NUCRESS GUARAPUAVA
NUCRESS IVAIPORÃ
GESTÃO DO CRESS/PR

3.2 - SEGURIDADE SOCIAL
A conjuntura brasileira revela-se plena de desafios para o trabalho da/do assis-
tente social, especialmente através do desmonte das políticas públicas e sociais 
promovido para assegurar o projeto ultraliberal que se instalou no país. Neste 
cenário, impõem-se retrocessos por meio de contrarreformas, notadamente a 
trabalhista e previdenciária, que restringe direitos socialmente conquistados e 
atinge a população mais empobrecida, incidindo no exercício profissional das/
dos assistentes sociais.

Em 2019 o CRESS 11ª Região reforçou o compromisso pela defesa das políticas públicas, defen-
dendo uma Seguridade Social ampla, universal, gratuita e distributiva. Foram intensificadas 
as ações de resistência e luta e, compreendendo que as disputas são coletivas, ampliou-se a 
articulação com forças sociais, sindicais e outras categorias profissionais, atuando nos espaços 
sócio-ocupacionais e nas instâncias de controle social.

Foram desenvolvidas ações na defesa da educação pública e laica, comprometida com a eman-
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cipação humana; na defesa da previdência social e do trabalho da/do assistente social, es-
pecialmente no combate a contrarreforma proposta; da assistência social como um sistema 
protetivo e de direito de toda população, fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social; 
do Sistema Único de Saúde como universal, enfrentando as diversas formas de privatização da 
saúde; entre outras ações.

As ações buscaram mobilizar a categoria nos seus espaços sócio-ocupacionais, visto que o de-
sinvestimento aprovado pela Emenda Constitucional 95/2016 (do “Teto de gastos”), afeta toda 
a população e acarreta diretamente na precarização das condições de trabalho e a possibili-
dade de garantir a qualidade e acesso aos bens e serviços ofertados pelas políticas públicas da 
seguridade social.  Com o reconhecimento dos limites condicionados pelo avanço destas polí-
ticas neoliberais de desmonte e mercantilização dos direitos, o CRESS 11ª Região permaneceu 
na luta promovendo ações em prol da ampliação dos direitos e de uma gestão democrática das 
políticas públicas, compreendendo os direitos como travessia para avançar em direção a uma 
sociedade emancipada. 

No eixo “Seguridade Social”, foram 16 deliberações aprovadas no 46º Encontro Nacional, sen-
do prioritárias para 2019 as deliberações 1, 5, 6, 7 e 9. No âmbito do CRESS/PR, em 2019, 62% 
do total das deliberações do triênio de responsabilidade deste Regional foram executadas, 
conforme aponta o gráfico abaixo:

SIM
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AÇÕES IMPLEMENTADAS

Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenadas por dife-
rentes instâncias do Conselho e em várias regiões do Paraná, atendendo a premissa de interio-
rização das ações do CRESS/PR.

Abaixo estão descritas as deliberações por instâncias que a executaram:

DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

1. Priorizar ações em defesa da Assistência Social como direito, e do Suas como política 
pública e as condições de trabalho dos/as assistentes sociais e demais trabalhadores/as, 
na perspectiva de garantia da qualidade dos serviços prestados à população.

NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS UMUARAMA 
CT ASSISTÊNCIA SOCIAL

4. Articular com outras categorias   profissionais, por meio da inserção no fórum de 
trabalhadores/as do Suas, nos espaços de  controle  social  e  das  organizações  políticas  
de trabalhadores/as para defesa da gestão do trabalho e incidência nas mesas de nego-
ciação como  estratégia  de  organização  da  classe  trabalhadora  na  luta  por  melhores  
condições  e relações de trabalho.

NUCRESS FOZ DO IGUAÇU
CT ASSISTÊNCIA SOCIAL 

5. Dar continuidade às atividades relacionadas à luta do Serviço Social na Educação, 
articulando com outras categorias profissionais, movimentos sociais e sindicatos ligados 
à construção de uma Política de Educação comprometida com a emancipação humana.

NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS CIANORTE
NUCRESS PONTA GROSSA

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 8.213/91; a Matriz teórico-metodológica do Serviço Social na Previdência Social e o 
Manual Técnico do Serviço Social, que visam aos direitos dos/as usuários/as.

NUCRESS TELÊMACO BORBA
NUCRESS PARANAVAÍ
CT SERVIÇO SOCIAL NA EDU-
CAÇÃO 
CT PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECCIONAL CASCAVEL 

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.

CT SAÚDE
CT ASSISTÊNCIA SOCIAL

8. Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção 
aos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, em articulação com o 
controle social e os movimentos sociais, na perspectiva de ampliação e consolidação de 
uma rede substitutiva capaz de sustentar uma ação integral e antimanicomial.

NUCRESS CIANORTE
NUCRESS CORNÉLIO PROCÓ-
PIO
CT SAÚDE 

9. Participar de ações políticas em defesa da reforma agrária, da regularização fundiária 
dos territórios dos povos e comunidades tradicionais e das lutas pelo direito à cidade.

NUCRESS UMUARAMA
NUCRESS TOLEDO
CT DIREITO À CIDADE

10. Participar dos espaços de discussão do orçamento público e financiamento de políti-
cas públicas, tendo em vista a aprovação da (EC 95/2016 do “Teto de gastos”). CT SAÚDE

11. Construir ações de enfrentamento à internação compulsória, em comunidades 
terapêuticas ou unidades acolhedoras de pessoas que fazem uso de substâncias psicoa-
tivas, reafirmando posicionamento contrário ao financiamento público para instituições 
privadas.

NUCRESS CIANORTE

16. Aprofundar o debate sobre o Serviço Social e a política de educação, de maneira a 
garantir espaços de discussão através das comissões, núcleos dos CRESS.

NUCRESS CAMPO MOURÃO 
NUCRESS CIANORTE
CT SERVIÇO SOCIAL NA
EDUCAÇÃO 
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3.3 - ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
A conjuntura brasileira também reflete no aprofundamento das violações dos 
Direitos Humanos, principalmente através da ampliação do fundamentalismo 
religioso na esfera pública do Estado, que prima pela promoção de políticas con-
servadores e cerceadoras de direitos, reproduzindo desigualdade e opressão. 

O CRESS 11ª Região reuniu esforços de todas as instâncias para o fortalecimento de uma pers-
pectiva crítica e ampliada dos direitos humanos, que seja capaz de reconhecer a desigualdade 
estrutural em suas expressões de classe, raça, etnia, gênero, orientação sexual e condição física. 
O ataque aos direitos humanos e a ascensão de medidas que os fragilizam, requer uma resposta 
enérgica da categoria e da população em conjunto aos movimentos sociais e organizações de 
defesa de direitos, no desenvolvimento de estratégias que fortaleçam as lutas emancipatórias. 

O CRESS 11° Região promoveu a articulação das demandas do exercício profissional nos en-
frentamentos e combate de expressões do racismo institucional, religioso, considerando as vio-
lências e violações dos direitos da juventude negra, mulheres negras, população quilombolas, 
indígenas, ciganas e comunidades periféricas e no enfrentamento à LGBTfobia.  A realidade 
social exige um aprofundado debate dentro da categoria e na sociedade que fortaleça uma 
perspectiva transversal e de educação em Direitos Humanos em busca de alternativas para re-
lações mais humanas, com respeito às diferenças, valorização da diversidade e promotora da 
igualdade. 

Neste sentido, no eixo “Ética e Direitos Humanos”, foram 14 deliberações aprovadas no 46º En-
contro Nacional, sendo prioritárias para 2019 as deliberações 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13. No âmbito do 
CRESS/PR, em 2019, 64% do total das deliberações do triênio foram executadas, conforme 
aponta o gráfico abaixo:

SIM
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AÇÕES IMPLEMENTADAS

Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenadas por dife-
rentes instâncias do Conselho e em várias regiões do Paraná, atendendo a premissa de interio-
rização das ações do CRESS/PR.

Abaixo estão descritas as deliberações por instâncias que a executaram:

DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

2. Desenvolver ações junto à categoria no combate à LGBTfobia (lesbofobia, transfobia, 
homofobia e bifobia) em articulação com as demandas do exercício profissional dos/as 
assistentes sociais, nos diversos espaços de trabalho.

NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS FOZ DO IGUAÇU
NUCRESS FRANCISCO BELTRÃO
NUCRESS CIANORTE

3. Difundir a defesa da utilização do nome social nos espaços públicos e privados, no 
acesso às políticas públicas para a população LGBT e no interior do Conjunto CFESS/
CRESS, considerando o direto à livre identidade de gênero.

NUCRESS FRANCISCO BELTRÃO

4. Desenvolver ações junto à categoria, de luta contra o preconceito ao uso das sub-
stâncias psicoativas, com ênfase no antiproibicionismo, na crítica à guerra às drogas e 
na política de redução de danos, defendendo a legalização e regulamentação estatal 
da produção, consumo e comercialização.

NUCRESS CIANORTE

5. Realizar o 2º Seminário Nacional de Direitos Humanos, precedido de Seminários 
Estaduais, garantindo a pauta étnico-racial como prioridade, durante o triênio 2017- 
2020.

CT ÉTICA E
DIREITOS HUMANOS

6. Combater   as   expressões   do   racismo   institucional   e   religioso, considerando   
as violências e violações de direitos que acometem a juventude negra, mulheres ne-
gras, populações   quilombolas, indígenas, ciganas, população   em   situação   de   rua      
e comunidades periféricas que perpassam os espaços sócio-ocupacionais.

NUCRESS FOZ DO IGUAÇU
NUCRESS TOLEDO
NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS CORNÉLIO PROCÓPIO
NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS IRATI
NUCRESS MARINGÁ
NUCRESS CIANORTE
CT PREVIDÊNCIA SOCIAL
NUCRESS UMUARAMA
NUCRESS GUARAPUAVA
NUCRESS PONTA GROSSA
NUCRESS FRANCISCO BELTRÃO
CT ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
SECCIONAL LONDRINA

7. Realizar   ações   sobre   Serviço   Social   e   os   temas   de   estado   laico, liberdade   
de consciência, liberdade religiosa e fundamentalismo religioso, com vistas à elabo-
ração de subsídios sobre a incompatibilidade de se recorrer à religiosidade no exercício 
profissional.

SECCIONAL LONDRINA

9. Dar continuidade aos desdobramentos do I Seminário Nacional de Capacitação das 
CPES, para aprimorar o processamento de denúncias éticas.

NUCRESS FOZ DO IGUAÇU
NUCRESS GUARAPUAVA
NUCRESS PONTA GROSSA
NUCRESS CORNÉLIO PROCÓPIO 
COMISSÃO PERMANENTE
DE ÉTICA
SECCIONAL CASCAVEL
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DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

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.

COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA

12. Realizar atividades com a categoria sobre as relações de gênero e violência contra 
a mulher em suas diversas dimensões que qualifiquem o debate, na conexão com as 
demandas do exercício profissional em articulação com os movimentos de mulheres e 
feministas.

NUCRESS CIANORTE
NUCRESS IRATI
SECCIONAL CASCAVEL
NUCRESS MARINGÁ
NUCRESS CORNÉLIO PROCÓPIO
NUCRESS PARANAVAÍ

3.4 - TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A educação pública especialmente no ensino superior, sofreu diversos ataques e 
as investidas do mercado, com a crescente mercantilização da educação e preca-
rização da qualidade do ensino. Além disso, recursos públicos foram congelados, 
atingindo especialmente a iniciação científica.

A atuação do CRESS/PR no eixo Trabalho e Formação Profissional se orienta pelo compromisso 
ético com o aprimoramento intelectual e com a educação pública de qualidade, gratuita e 
laica. Neste sentido, pactuou estratégias de enfrentamento da precarização do ensino, visto 
que implica diretamente no perfil profissional e na qualidade dos serviços prestados para a 
população. 

Durante o ano foram desempenhadas ações junto às Unidades de Ensino e às entidades de re-
presentação da categoria, particularmente a ENESSO e ABEPSS, compreendendo que é neces-
sária uma maior aproximação entre formação e exercício profissional.  As ações desenvolvidas 
buscaram a articulação entre os projetos políticos-pedagógicos e as demandas e especificida-
des dos espaços sócio-ocupacionais, para isso foram desenvolvidos debates, estudos e outras 
ações em resposta às demandas do exercício profissional.

No ano de 2019 destaca-se a participação do CRESS 11º Região na criação do Fórum Estadual 
em Defesa da Formação em Serviço Social e Contra a Precarização do Ensino Superior, além de 
ações em articulação com o eixo de Fiscalização e Orientação.

Desta forma, no eixo “Trabalho e Formação Profissional”, foram 10 deliberações aprovadas no 
46º Encontro Nacional, sendo prioritárias para 2019 as deliberações 1, 4, 5, 8. No âmbito do 
CRESS/PR, em 2019, 40% do total das deliberações do triênio foram executadas,

conforme conta o gráfico abaixo: 
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AÇÕES IMPLEMENTADAS

Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenadas por dife-
rentes instâncias do Conselho e em várias regiões do Paraná, atendendo a premissa de interio-
rização das ações do CRESS/PR.

Abaixo estão descritas as deliberações por instâncias que a executaram:

DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

1. Participar do Fórum Nacional em defesa da formação em Serviço Social e contra 
a precarização do ensino superior, acumulando subsídios para a criação de fóruns 
regionais.

COMISSÃO DE TRABALHO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SECCIONAL CASCAVEL
SECCIONAL LONDRINA 

2. Debater o estágio em Serviço Social com subsídio das Resoluções do CFESS que 
tratam da temática e Política Nacional de Estágio da ABES.

COMISSÃO DE TRABALHO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SECCIONAL LONDRINA 
SECCIONAL CASCAVEL
NUCRESS IRATI
NUCRESS IVAIPORÃ

3. Estimular, participar e fortalecer os Fóruns de Supervisão de Estágio.
SECCIONAL LONDRINA 
SECCIONAL CASCAVEL
NUCRESS TOLEDO

4. Manter ações de enfrentamento à precarização do ensino de graduação em 
Serviço Social nas modalidades presencial e à distância, tendo em vista as reper-
cussões para a profissão.

COMISSÃO DE TRABALHO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

SIM
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3.5 - COMUNICAÇÃO

Em consonância com a Política de Comunicação do conjunto CFESS/CRESS e ten-
do como premissa a democratização da comunicação como direito humano e um 
campo de ação política fundamental para transformar a sociedade como estraté-
gia para efetivar a comunicação com a categoria e a sociedade, em um contexto 
de combate aos retrocessos e defesa aos Direitos Humanos, as ações da Comu-
nicação cumpriram deliberações dos eixos de Orientação e Fiscalização, Ética e 
Direitos Humanos, Seguridade Social e Comunicação do 46º Encontro Nacional 
do Conjunto CFESS/CRESS e os eixos de Seguridade Social Universal, Ampliada e 
Democrática e Ética, Direitos Humanos e Lutas Emancipatórias da Carta de Ges-
tão Tempo de Resistir Nenhum Direito a Menos 2017-2020.

No ano de 2019 o CRESS/PR utilizou da produção de materiais e peças de comunicação como 
CRESS em Movimento, CRESS Orienta, Campanha Ser Assistente Social, publicação de Notas, 
bem como a veiculação de vídeos, entre outros, que avançam como estratégia para espalhar 
informação crítica, ação fundamental no atual contexto em que ocorre a disseminação em 
grande escala de falsas narrativas e fatos.

Para além do compromisso com a informação, os materiais disponibilizados são fundamentais 
para o aprimoramento intelectual da categoria profissional, relacionando as legislações espe-
cíficas vigentes, demarcando um posicionamento contrário aos retrocessos políticos vivencia-
dos pela avanço de políticas neoliberais e respondendo aos anseios e demandas da categoria e 
da população das políticas públicas em temas de relevância ao serviço social. 

As publicações atuam na perspectiva educativa-preventiva com foco na orientação do exercí-
cio profissional e disseminação de parâmetros éticos e técnicos que defendem e qualificam os 
serviços prestados, ampliando uma concepção crítica, ampliada e transversal dos direitos hu-
manos e de efetivação das lutas emancipatórias travadas pela classe trabalhadora. 

Assim, no eixo “Comunicação”, foram 10 deliberações aprovadas no 46º Encontro Nacional, 
sendo prioritárias para 2019 as deliberações 1, 5, 6, 7. No âmbito do CRESS/PR, em 2019, 60% 
do total das deliberações do triênio de responsabilidade deste Regional foram execu-
tadas, conforme aponta o gráfico abaixo:
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AÇÕES IMPLEMENTADAS

Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenadas por dife-
rentes instâncias do Conselho e em várias regiões do Paraná, atendendo a premissa de interio-
rização das ações do CRESS/PR.

Abaixo estão descritas as deliberações por instâncias que a executaram:

SIM
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DELIBERAÇÕES INSTÂNCIA

1. Aprovar tema para as comemorações do dia do/a Assistente Social, em 2019: Re-
gressão de direitos tem classe e cor: assistentes sociais no combate ao racismo! GESTÃO CRESS/PR

3. Dar continuidade à implementação da Política Nacional de Comunicação do Con-
junto CFESS-CRESS. GESTÃO CRESS/PR

5. Promover e aprimorar a acessibilidade (libras, áudio, áudio-descrição, inclusive de 
imagem) nos sites dos Conselhos e eventos do Conjunto CFESS-CRESS. GESTÃO CRESS/PR

7. Desencadear ações para efetivar a Campanha de Gestão 2017-2020: Assistentes 
sociais no combate ao racismo.

NUCRESS FOZ DO IGUAÇU
NUCRESS MARINGÁ
NUCRESS UNIÃO DA VITORIA
NUCRESS IRATI
NUCRESS GUARAPUAVA
NUCRESS FRANCISCO BELTRÃO
NUCRESS LITORAL
NUCRESS PARANAVAÍ
NUCRESS UMUARAMA
NUCRESS CAMPO MOURÃO
NUCRESS PONTA GROSSA
NUCRESS PATO BRANCO
NUCRESS JACAREZINHO
NUCRESS CIANORTE
NUCRESS TELÊMACO BORBA
NUCRESS IVAIPORÃ
NUCRESS CORNÉLIO PROCÓPIO 
NUCRESS TOLEDO 
CT ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
CT PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECCIONAL DE CASCAVEL 
SECCIONAL DE LONDRINA 
GESTÃO CRESS/PR

8. Criar espaços e/ou articular-se com outras iniciativas de defesa da democratização 
da comunicação como direito humano. GESTÃO CRESS/PR

10. Investir em recursos audiovisuais como estratégia de comunicação com a catego-
ria, priorizando esse recurso para a campanha do dia do/a assistente social.

NUCRESS TOLEDO 
GESTÃO CRESS/PR

PRODUÇÃO DE MATERIAL
No ano de 2019 foram publicadas 10 edições do CRESS Em Movimento, 3 edi-
ções do Ser Assistente Social e 24 Notas que abordaram temas de grande rele-
vância para a categoria e a sociedade. 

O CRESS Em Movimento é uma estratégia de comunicação que visa a disseminar o projeto 
ético-política do Serviço Social, alinhado à agenda de Direitos Humanos, demarcando posicio-
namento do Conselho frente ao tema proposto. 
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CRESS EM MOVIMENTO – TEMAS 2019

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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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
21 DE MARC O DE 2019

IGUALDADE RACIAL
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ASSISTENTES SOCIAIS MOBILIZADAS/DOS PELA 

1

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é fruto de ampla 
mobilização social pelos direitos humanos das infâncias. Resulta 
do processo de construção do Estado Democrático de Direito, 
ameaçado no contexto de inviabilização de sistemas públicos 
estatais, notadamente Educação, Saúde, e Assistência Social. Ao 
mesmo tempo, o congelamento dos gastos sociais por meio da 
Emenda Constitucional nº 96/16 e as contrarreformas trabalhista 
e previdenciária, impactam na vida de crianças, adolescentes e 
jovens que residem em territórios mais desiguais e vulneráveis. 

Por meio do ECA, crianças e adolescentes passam a ser 
reconhecidos como sujeitos de direitos, sendo que estes são 
orientados pelo princípio constitucional da prioridade absoluta. 
Previsão legal que estabelece a primazia do Estado na garantia 

Jucimeri Isolda Silveira
Conselheira do CRESS-PR; 

Conselheira do Conselho Per-
manente de Direitos Humanos 
do Paraná; Professora da PUCPR

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!

A reforma da Previdência

 é um crime
 contra a população

A proposta de reforma da Previdência Social já entregue no 

Congresso Nacional, em Brasília, tem tomado conta, não só do 

noticiário político e econômico, como também, das discussões na 

internet e entre amigos. A sociedade brasileira tem voltado à sua 

atenção para as mudanças que podem ser votadas ainda neste ano. 

Para enriquecer o debate e esclarecer a categoria das/os 

Assistentes Sociais acerca do assunto, e assim, replicar o conheci-

mento, esta edição do 'CRESS em movimento' traz como desta-

que artigos escritos por conselheiras e prossionais de base que 

atuam na área, entrevistas exclusivas com ex-gestores, conselhei-

ras/os e militantes na seguridade social, que se posicionam politica-

mente em relação à reforma da Previdência, e às alterações que 

podem ocorrer no Benefício de Prestação Continuada (BPC).  O 

'CRESS em movimento' também relaciona e explica as principais 

mudanças que podem ter a Previdência Social se o projeto for 

aprovado.

O coordenador do Fórum Paranaense da Pessoa Idosa, José 

Araújo, que tem experiências no Conselho Estadual dos Direitos 

do Idoso (CEDI), no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa (CMDPI), e no Fórum Nacional Permanente da Sociedade 

Civil Pelos Direitos da Pessoa Idosa se manifesta radicalmente 

contra essa proposta de reforma da Previdência.

CRESS: Por que o seu 

posicionamento contrário à 

proposta de reforma? 

José Araújo: Na verdade, trata-

se não de uma reforma, mas sim, 

da mudança de um sistema para 

outro. Nós vamos sair de um siste-

ma coletivo para um sistema indi-

vidual, ou seja, cada um vai contribuir com a sua própria aposentado-

ria, mas com um detalhe importante: a parcela do patrão será bas-

tante reduzida ou inexistente. 

CRESS: O senhor também faz críticas às mudanças 

previstas para a/o trabalhadora/or rural. Em que sentido 

elas/es podem ser prejudicadas/os?

José Araújo: No caso da aposentadoria da/o trabalhadora/or 

rural, poucas/os terão condições de arcar com os custos da contribui-

ção por cinco anos a mais. É que hoje, a trabalhadora rural se apo-

senta com 55 anos, e o trabalhador, com 60 e tempo mínimo de 

atividade rural para segurados especiais é de 15 anos. O governo 

propõe 60 anos para ambos, e com o tempo mínimo de atividade 

rural de 20 anos. Desde quando o trabalhador rural vai aguentar 

pagar duas décadas ou mais para se aposentar? Por isso, acredito que 

poucos vão conseguir pagar pela aposentadoria.

José Araújo

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020
1º DE MARC O DE 2018

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020
29 DE JANEIRO DE 2019

Dia 29 de Janeiro, segundo a Associação da Parada 
do Orgulho LGBT de São Paulo, marca a data em 
que o movimento de travestis e transexuais 
ocupou o Congresso Nacional para lançar a 
campanha “Travesti e Respeito”. Tal ato também é 
mencionado como primeiro organizado 
exclusivamente pelo movimento. Este dia significa, 
e tem por objetivo, reafirmar a luta pela dignidade 
de travestis e transexuais. 

O Brasil, segundo a Organização não 
Governamental "Transgender Europe", aparece 
como um dos países que mais mata  travestis e 
transexuais (2016). A expectativa de vida de 

pessoas trans é de apenas 35 anos, em função da 
transfobia. Inclusive recentemente nos chocamos 
e nos emocionamos com a notícia da morte da 
Kelly. Por Kelly lembramos que a luta deve ser 
intensificada  com o lema "Nenhuma pessoa trans 
a menos". 

Os indicadores do Instituto Brasileiro de Transedu-
cação revelam que a violência transfóbica dificul-
ta, ainda, o acesso e a permanência de pessoa 
trans na educação, pelo preconceito, pelas agres-
sões, assédios e não garantia da utilização do 
nome social. 
 

Dia da viSibIliDadE tRanS
29 De JanEirO

VIsiBilIdaDe TRanS: 
(traNs) foRme, 

(re) ExiSta!
Assistentes Sociais contra a transfobia 

e pela dignidade das pessoas Trans!

Diante dos princípios do Serviço Social brasileiro 
de liberdade, justiça social e defesa intransigente 
dos direitos humanos; pela luta contra toda  forma 
de discriminação e de preconceito, reafirmamos a 
atuação conjunta com o Movimento de Travestis e 
Transexuais.  As lutas pelos direitos humanos de 
pessoas Trans inclui a defesa da ampliação de polí-
ticas públicas e da participação da população 
trans. 

Em 2018 tivemos o falecimento de um importante 
ativista dos direitos de identidade de gênero, João 
Nery. O Projeto de Lei nº 5002/2013, nomeado 
João Nery em sua homenagem, dispõe sobre a 
garantia do direito a identidade de gênero e a 
cidadania plena destas pessoas. Em seu livro, 
Viagem Solitária, João Nery conta todas as dificul-
dades que enfrentou para que respeitassem sua 
identidade, bem como a transformação destas 
dificuldades em luta política. Neste livro, ele men-
ciona  a assistente social Martha Rique Reis, que 
atuou na ONG Vidda e o apoiou em seu processo. 
Ressaltamos, nesse sentido, a importância do 
trabalho de assistentes sociais visando a garantia 
de direitos, a plena expansão dos usuários/as na 
direção emancipatória. Tal perspectiva encontra 
relação com a afirmação do próprio Nery no livro 
“Vidas Trans”: “uma viagem não mais solitária”.

Enquanto normativa do Conselho Federal de Servi-
ço Social temos vigente a resolução nº 615 de 
2011, que estabelece a utilização do nome social 

de travestis e transexuais na carteira profissional. 
Já a resolução nº 845 regula a atuação profissional 
no Processo Transexualizador em conformidade ao 
que almeja os usuários e as usuária, em absoluta 
sintonia com as lutas e conquistas do Movimento 
Trans. Outras resoluções e orientações discorrem 
sobre a defesa a livre orientação sexual, o reco-
nhecimento da identidade de gênero e o combate 
a todas as formas de discriminação e de preconcei-
to de qualquer origem. 

No dia da Visibilidade Trans, em memória à Marce-
la Prado, Dandara, João W. Nery e Kelly, e por todas 
as pessoas travestis e transexuais da categoria e 
todas as e os usuárias e usuárias, reafirmamos 
nosso compromisso ético-político com a popula-
ção trans. As conquistas e desafios constituem um 
marco histórico que rememoramos nesta data. O 
Serviço Social têm o compromisso de defesa 
intransigente dos direitos humanos, principalmen-
te o direito de ser quem é!

Texto: Rodrigo Nascimento, bacharel em Serviço Social 
pela PUCPR, mestrando em Tecnologia e Sociedade 
pela UTFPR, membro da Câmara Temática de Ética e  
Direitos Humanos do CRESSPR.

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020
07 DE FEVEREIRO DE 2019

 Instituído pela Lei nº 11.696, de 12 de junho 
de 2008, o Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas - comemorado em 7 de fevereiro - ganha 
relevância ainda maior em 2019, considerando a 
conjuntura de avanço da cultura de ódio e dos 

crimes contra a população indígena do Brasil. Os 
povos indígenas têm sido negligenciados ao longo 
dos anos pelo Estado, alvos de violência e 
extermínio promovidos por latifundiários que se 
beneficiam do modelo Neoliberal de investimento 
intensivo na agricultura capitalista. Como se isso já 
não bastasse, os povos indígenas, brasileiros 
originários, sofrem agora mais violações de direitos 
com a política anti-indigenista do atual governo. 

 Apesar disso, os povos originários estão 
resistindo e indo à luta para intensificar as 
reivindicações por seus direitos! Prova disso é 
que no último dia 31 de janeiro, indígenas de 
diversas etnias realizaram protestos em várias 
localidades do país contra essas políticas.  A 
campanha “Sangue Indígena – Nenhuma Gota a 
Mais”, organizada pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), pede o retorno da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) para o 
Ministério da Justiça, já que hoje o mesmo está 
sob o controle do novo Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, liderado pela 
pastora evangélica Damares Alves.
 Os protestos ocorreram em Mato Grosso, 
São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Amapá, Rio de 
Janeiro, Bahia e no Distrito federal. A 
organização denuncia também que o atual 
governo colocou os territórios indígenas sob 
ameaça, ao determinar a atribuição 
“demarcação de terras indígenas” para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) – atribuição que 
pertencia à Funai.
 “Trazer a demarcação de terras para o 
Mapa é uma demonstração clara deste governo 
de que não vai mais demarcar terra indígena no 
país, porque esse ministério está entregue ao 

agronegócio. Não é somente uma transferência, 
mas uma decisão política de negar o direito 
territorial, impedindo as demarcações”, criticou a 
coordenadora executiva da Apib, Sônia Guajajara, 
em entrevista à imprensa
.

Sobre o Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas

 A data é uma homenagem ao guerreiro 
guarani Sepé Tiaraju, morto em 7 de fevereiro de 
1756, em São Gabriel (RS), durante a invasão 
espanhola da Colônia de Sete Povos das Missões. O 
conflito aconteceu por conta do Tratado de Madrid 
(1750), que exigia a retirada da população guarani 
que ali vivia fazia 150 anos. Esta data tem o 
intuito de reconhecer a luta dos povos indígenas 
brasileiros para preservação de suas terras e 
cultura.
 Segundo o último relatório sobre 
“Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”, 
divulgado no dia 15 de novembro de 2016 pelo 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 137 
índios morreram vítimas de assassinato no ano 
passado no Brasil, sendo que o Estado do MS, 
apresentou 20 casos de homicídio só em 2016, 
representando 26% do total.

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas 
ganha ainda mais relevância em 2019

Pág. 1

1

Os primeiros 100 dias de Jair Bolsonaro na Presidência da 
República, têm sido afirmados por lideranças indígenas e organi-
zações em direitos humanos como a inauguração de um período 
de gestão racista que ataca direitos dos povos indígenas e inten-
sifica o Estado penal, que recorre, inclusive, a aparatos policial 
militar para inibir a livre e legítima organização e manifestação. 
Nesse contexto de políticas, decisões e narrativas de ataque 
aberto, sem precedentes, contra os povos indígenas, o Serviço 
Social brasileiro tem se posicionado contra toda forma de explo-

19 de abril: Dia da Resistência dos Povos Indígenas

Assistentes Sociais pelo fortalecimento  
das lutas, dos Direitos e da Diversidade 

dos Povos Indígenas
ração, violência, extermínio, desigualdade e negação de direitos. 

As organizações da profissão, além de denunciarem as vio-
lações de direitos e as implicações de uma cultura de ódio, têm 
disseminado a importância da resistência, do compromisso cole-
tivo visando a preservação e valorização de culturas e de direi-
tos. Uma estratégia importante neste processo é a visibilidade 
de insurgências, de modos de organizações, de projetos de co-
letivos e de sociedade, das percepções de sujeitos de direitos 
e atores significativos, para reforçar a esperança e intensificar 

Foto: tribosindigenasparana.blogspot.com



47PÁGINA

NOTAS – TEMAS 2019

Nota de repúdio sobre a ampliação da posse de armas no Brasil

Nota de solidariedade sobre o rompimento da barragem de Brumadinho (MG)

Nota de repúdio sobre a Nota Técnica do Ministério da Saúde, que incentiva a ampliação de leitos de hospitais psiquiátricos

Nota de solidariedade às vítimas e familiares da E.E. Prof. Raúl Brasil, sobre o crime em Suzano (SP)

Nota sobre o Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Violações Graves de Direitos Humanos e para a Dignidade das 
Vítimas

Nota com o tema "Assistentes Sociais pela Democracia e pelo Direito à Memória, Verdade e Justiça"

Nota sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

Nota sobre o Dia Internacional de Combate a LGBTIfobia

Nota sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Nota sobre o Dia Mundial da/o Refugiada/o

Nota sobre o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura

Nota sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT

Nota sobre o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Nota de repúdio ao decreto do governo federal que retira a participação da sociedade civil do CONAD

Nota sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Nota "Assistentes Sociais atuam na defesa dos direitos à Saúde Pública e Universal"

Nota sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas

Nota sobre o Dia de Luta da População em Situação de Rua

Nota sobre o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

Nota com o tema “Derrota do “Escola Sem Partido” no Paraná é uma vitória da sociedade democrática”

Nota sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa

Nota "CRESS-PR convoca para mobilização pela derrubada do veto ao PL da Educação"

Nota sobre o Dia da Consciência Negra

Nota sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial

As “Notas” constituem estratégia de posicionamento rápido do Conselho em defesa do proje-
to ético-político profissional e da agenda de direitos humanos, frente à conjuntura.

SER ASSISTENTE SOCIAL – TEMAS 2019

Ser Assistente Social sobre os 45 anos do Curso de Serviço Social da UEPG

Ser Assistente Social "Outubro Rosa: Assistente Social fala sobre a importância de seu trabalho em seu tratamento"

Ser Assistente Social “Plano de Metas e Planejamento Orçamentário do CRESS/PR”

A campanha “Ser Assistente Social” visa defender e valorizar a profissão através da dissemina-
ção das práticas profissionais emergentes no Serviço Social.
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CRESS/PR NAS REDES SOCIAIS
De 2017 a 2019, a página do Facebook do CRESS/PR saltou de 4 mil para quase 
10 mil seguidores, sendo que só no ano de 2019, houve um crescimento de 7.680 
para 9.981, representando um aumento de 29,96%. A página conta uma média 
diária de 172 reações, 8 comentários e 36 compartilhamentos, dados que de-
monstram mais engajamento do Conselho com a categoria profissional e com a 
sociedade.

Ainda no compromisso de ampliar os canais de comunicação com a categoria profissional, em 
2019 o CRESS criou uma página no Instagram que já conta com mais de 2 mil seguidoras/es.

O Conselho também mantém uma página no Youtube, onde foram publicados 4 vídeos duran-
te o ano 2019, com os seguintes temas: 

3.6 - ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
As ações deliberadas no eixo Administrativo-Financeiro são fundamentais, pois 
permitem a execução da função precípua do Conselho, bem como a concretiza-
ção das ações em todos os demais eixos. Neste sentido, o CRESS/PR reuniu esfor-
ços que aliaram a proteção do patrimônio do Conselho às demandas da catego-
ria que anseia por condições de pagamento dos tributos ao órgão de classe que 
correspondam a realidade empregatícia das/dos assistentes sociais.

 
Destaca-se que alterações na política de cobrança, valores da anuidade e do repasse da cota 
parte ao CFESS (regulamentada pela Resolução CFESS nº 793/2017) são de responsabilidade Fe-
deral, não podendo esta Regional alterar tais questões. Entretanto, cumprindo o compromisso 
acima exposto, o CRESS/PR manteve o valor da anuidade sem reajustes desde 2017 e ampliou a 
quantidade de parcelas nas renegociações. Com isso, foi possível executar a Política de Comba-
te a Inadimplência e preservar a sustentabilidade financeira do conjunto CFESS/CRESS.
Inclui-se, também, a intensificação das ações para o recadastramento obrigatório, dispondo 
de equipe e equipamentos no Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, evento de maior 
impacto na categoria paranaense, para que as/os assistentes sociais pudessem realizar com 
orientações esse recadastramento.

TEMA VISUALIZAÇÕES

Uma homenagem do CRESS-PR ao 15 de maio - Dia da/o Assistente Social 2019! 133

Vem aí o VII CPAS 76

7° CPAS: Confira como foi o Congresso em Ponta Grossa 179

Veja como foi a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social (CNDAS) de 2019 10



49PÁGINA

Além disso, a Comissão de Gestão do Trabalho promoveu atividades fundamentais para cum-
prir com as Diretrizes para Gestão do Trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, dentre elas o pro-
cesso de Reordenamento Institucional, a fim de aperfeiçoar do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração – PCCR, com revisão e atualização das descrições dos processos de trabalho, en-
globando os fluxos e procedimentos internos de cada setor, identificando suas interfaces. Para 
implementação do reordenamento, além de reuniões semanais com os/as trabalhadores/as, 
reuniões sistemáticas entre os setores e com a Comissão Gestão do Trabalho, ainda foi criada 
a Comissão Tripartite para assegurar a representação de trabalhadores/as, gestão, sindicato e 
assessoria jurídica para as discussões estratégicas do projeto. Com o apoio de uma assessoria, 
trabalhadores/as, coordenadores/as e conselheiros/as se reuniram na sede do CRESS PR para 
participarem do WorkShop para a consolidação e aprovação das propostas apresentadas que 
resultou em Relatório Parcial apresentado pela assessoria. 

Assim, no eixo “Administrativo-Financeiro”, foram 24 deliberações aprovadas no 46º Encontro 
Nacional, sendo prioritárias para 2019 as deliberações 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19. Desta forma, em 
2019, 37% do total das deliberações do triênio que eram responsabilidade deste Re-
gional foram executadas, conforme aponta o gráfico abaixo:

SIM
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Foram realizadas diversas atividades para implementar as deliberações, coordenada pela Co-
missão Administrativo-Financeiro do Conselho, conforme abaixo descritas:

QUADRO DE TRABALHADORAS/ES E ESTAGIÁRIAS/OS

Atualmente o Conselho Regional de Serviço Social conta com 20 (vinte) trabalhadoras/es efe-
tivos em exercício, sendo 8 (oito) agentes fiscais, 10 (dez) assistentes administrativos e 1 (uma) 
auxiliar de serviços gerais, todas/os com vínculo celetista e carga-horária de 30 (trinta) horas 
semanais. 

O Conselho também conta com 6 (seis) estagiárias/os, sendo: 1 (um) de graduação em Serviço 
Social - estagiando 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) de graduação em administração e 1 
(uma) de graduação em Psicologia - estagiando 30 (trinta) horas semanais.

DELIBERAÇÕES

4. Manter descontos de 15%, 10% e 5% sobre o valor da anuidade quando paga em parcela única nos meses de janeiro, 
fevereiro e março, respectivamente, para pessoa física e jurídica. Manter as demais disposições da Resolução CFESS nº 
829/2017.

6. Monitorar a substituição das carteiras e cédulas de identidade profissional pelo Documento de Identidade Profissional – 
DIP, (na modalidade de cartão policarbonato com chip), bem como a expedição do DIP para as novas inscrições.

7. Expedir o DIP em consonância com as normativas legais vigentes do Conjunto CFESS/ CRESS.

8. Realizar recadastramento obrigatório dos/ as profissionais até dezembro de 2019, com pesquisa simultânea e facultativa, 
sobre o perfil profissional e realidade do exercício profissional no país.
10

11. Criar/adequar/implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

13. Ampliar e aprimorar as iniciativas de transparência do Conjunto CFESS/CRESS, 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).

20. Monitorar   e   avaliar   a   implantação   da   Política   Nacional   de   Enfrentamento   à Inadimplência coletivamente, 
com vistas à apresentação de dados e informações das ações e estratégias de combate à inadimplência adotadas por cada 
CRESS.

21. Dar continuidade aos estudos colaborativos com vistas às alterações do Código Eleitoral para aprovação em 2019.

23. Efetivar ações de acessibilidade e elaborar uma normativa de orientação, visando a superar as barreiras físicas, de comu-
nicação e atitudinais nas instâncias do Conjunto CFESS/CRESS.
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TRABALHADOR/A CARGO/FUNÇÃO LOTAÇÃO

Adriene Marta Zefiro De Lima Agente Fiscal Seccional Cascavel

Beatriz dos Santos Pereira de Souza Agente Fiscal Sede Curitiba

Bruna Viviani Viana Agente Fiscal Seccional Londrina

Claudete Pereira do Nascimento Aux. Serviços Gerais Sede Curitiba

Davi Cartes Alves Assistente Administrativo Sede Curitiba

Érika da Cruz Pereira Agente Fiscal Sede Curitiba

Guilherme Henrique de Almeida Assistente Administrativo Sede Curitiba

Jaqueline da Luz Andrade Assistente Administrativo Sede Curitiba

Jaqueline Zuin Dos Santos Agente Fiscal Seccional Londrina

Joceli Strojny Assistente Administrativo Sede Curitiba

Maria do Rocio Cerqueira Morona Assistente Administrativo Sede Curitiba

Nazira de Deus Assistente Administrativo Sede Curitiba

Paloma Andressa Xavier de Paula Agente Fiscal Seccional Cascavel

Rafael Luders Assistente Administrativo Sede Curitiba

Rafael Ramos Nogueira Assistente Administrativo Seccional Londrina

Robson Zimmer Assistente Administrativo Sede Curitiba

Sílvia Maria Jurchake Freire Assistente Administrativo Sede Curitiba

Tamíres Caroline de Oliveira Agente Fiscal / Coordenação Técnica Sede Curitiba

Tônia Carla Da Silva Assistente Administrativo Seccional Cascavel

Vanessa Rocha Agente Fiscal Sede Curitiba

ESTAGIÁRIA/O CURSO LOTAÇÃO

Ana Gabriela Henz Administração Seccional Cascavel

Elisabete de Lima das Chagas Administração Sede Curitiba

Gabriel Novack Hirano Serviço Social Sede Curitiba

Mariana Terêncio Cuduh Administração Sede Curitiba

Marielli da Silva Almeida Psicologia Seccional Londrina

Nathália Souza de Matos Administração Sede Curitiba
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LICITAÇÕES E COMPRAS

Manutenção dos contratos, compras e serviços para o funcionamento do Conselho, conforme 

relação abaixo:

CARTA CONVITE

PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / 
PRODUTO

CON-
TRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO
VENCE:

Telefônica Brasil S/A

Serviço de telefonia móvel, Plano 
Pós-Pago, com fornecimento de 21 
(vinte e uma) linhas telefônicas
celulares

R$25.250,40 12/03/2019

Telefônica Brasil S/A
Fornecimento de acesso a internet 
– 100 % Fibra ótica - Link dedicado, 
mínimo 10Mbps

R$4.896,00 26/08/2019

Deck Comunicação LTDA. Produção de vídeos institucionais R$46.440,00 21/09/2019

MAXICOMP Informática e Serviços 
LTDA.

Aquisição de equipamentos de
informática. R$102.457,00 29/10/2019

Apex Comunicação Estratégica LTDA. Prestação de serviços de Assessoria de 
Imprensa e Comunicação R$65.760,00

06/11/2019 (Obs. con-
trato encerrado em 
18/02/2019 - distrato 
contratual)

Construilumen Construções e Ma-
nutenções Elétricas LTDA.

Reforma elétrica: execução com 
fornecimento de materiais e 
acabamento com pintura

R$30.550,00 20/01/2019

TOMADA DE PREÇOS

PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / 
PRODUTO

CON-
TRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO

Lunagraf Gráfica e Editora LTDA. Prestação de serviços gráficos com 
utilização de papel FSC R$67.221,00 12/07/2019

CONCORRÊNCIA

PJ/ PF ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / 
PRODUTO

CON-
TRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO

Não houve
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DISPENSA

PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / 
PRODUTO

CON-
TRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO

MBM Seguradora S.A.
Contratação de P.J para o fornecimen-
to de Seguro de vida em grupo para 
os colaboradores do CRESS PR

R$ 1.589,16 30/06/2019

MBM Seguradora S.A.
Contratação de P.J para o fornecimen-
to de Seguro de vida em grupo para 
os conselheiros do CRESS PR

R$4.282,08 09/08/2019

3 Criativos LTDA. ME.
Contrato emergencial de prestação de 
Serviços de Assessoria e Comunicação 
Social

R$4.500,00 06/10/2019

Estacionamento Camargo LTDA Convênio Estacionamento Seccional 
Londrina

Sem valor fixo / 
conforme uso 12/09/2019

Mapfre Seguros Seguro Patrimonial de imóveis do 
CRESS-PR 2.928,70 29/08/2019

Gerar - Geração de emprego , renda 
e apoio ao desenvolvimento regional

Contratação de Pessoa jurídica 
especializada no agenciamento de 
vagas de estágio.

Estimativa
R$ 93.689,66 12/04/2019

INEXIGIBILIDADE

PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO

Implanta Informática Ltda  - Siscont.
NET Sispat

Contrato  Implanta Siscont.Net / Sispat 
Suporte técnico e manutenção  Con-
trole contábil e orçamentário e Sistema 
de Controle de Bens Patrimoniais

R$ 1.717,86 30/03/2019

Implanta - Gestão TCU.NET

Contrato Implanta Gestão TCU.Net, 
serviços de Suporte técnico de uso 
ilimitado de licenças dos Sistema para 
o Controle e Geração de Relatório de 
Gestão para o TCU

R$ 1.595,91 30/04/2019

Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - ECT

Serviços de postagens em diferentes 
modalidades, Sedex, carta registrada, 
carta com Aviso de Recebimento, Mala 
direta básica

Estimativa
R$ 125.000,00 19/11/2019
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ADITIVOS

PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONTRATAÇÃO/ 
VALOR

PRAZO DO
CONTRATO

ConfIaltiva Consultores Associados Assessoria contábil R$ 28.038,00 20/11/2019

João Haupt e CIA LTDA Fornecimento de Materiais de Expe-
diente R$14.164,56 06/06/2019

Rocha e Mucholowski Advogados
Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços técnicos espe-
cializados em assessoria jurídica

R$ 29.213,52 22/03/2019

Araucar Viagens e Turismo LTDA. Fornecimento de Passagens aéreas R$ Sem valor fixo 22/05/2019

Associação dos Cotistas de Rádio Taxi 
Curitiba Convênio Táxi R$ Sem Valor Fixo 23/05/2019

CF Informática Assessoria de Informática R$28.764,00 31/08/2019
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