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1  APRESENTAÇÃO 
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 Os relatos que seguem registram as atividades realizadas pela Gestão do CRESS 12ª 

Região “Gestão 2011-2014 - Ética E Autonomia Para Avançar Na Luta, Expressa o 

compromisso com a socialização e democratização da informação e se destina a dar 

visibilidade às posições e ações do CRESS. 

 O Relatório apresenta as frentes de atuação, posicionamentos, estratégias e 

encaminhamentos adotados na luta pela defesa intransigente dos Direitos Humanos, contra a 

precarização da formação e do exercício profissional, pela realização de concurso público e, 

em especial pelas condições éticas do trabalho do Assistente Social, e a luta pela implantação 

da lei 12.317/2010. Busca, qualificar e quantificar as ações realizadas a partir dos resultados 

da “Oficina de Planejamento Participativo” realizado em março de 2012, pautado pelas 

deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS e, apresenta o balanço financeiro 

deste ano.  

 As ações foram apresentadas pelas Ações Políticas da Diretoria e pelas Comissões de 

Trabalho: 

 Ações Políticas da Diretoria 

 Comissão Administrativo-Finaceira/ Inadimplência 

 Comissão de Orientação e Fiscalização 

 Comissão de Ética e Direitos Humanos 

 Comissão de Inscrição 

 Comissão de Comunicação 

 Comissão de Políticas Sociais 

 Comissão de Formação 

 Conselho Fiscal 

 Balanço 2012 

 

 Assim, este relatório registra o compromisso travado com a categoria, assegurando o 

exercício da ética e autonomia para avançar na luta. 

 

 

 

1.1 Composição da Gestão 2011-2014 



5 

 

 

Diretoria 

Presidente: Magali R. Franz  − CRESS nº 1168 

Vice-presidente: Luciana K. de Andrade – CRESS nº 1885 

1ª Secretária: Zeneci D. Herbst – CRESS nº 3114 

2ª Secretária: Rosinete D. Laurindo – CRESS nº 1839 

1ª Tesoureira: Kátia C. Figueiredo – CRESS nº 1023 

2ª Tesoureira: Maristela A. dos Santos – CRESS nº 2271 

1ª Suplente: Cristiane C. de Campos – CRESS nº 2396 

2ªSuplente: Cória H. V. Assunção – CRESS nº 5268 

 

Licenciadas 

Vanessa Rocha – CRESS nº 4105                 

Odete T. Zamboni – CRESS nº 3415 – Licenciada 

Fernanda Tomasi – CRESS nº 3651 

Simone Lolatto – CRESS nº 3524 

 

Conselho Fiscal  

Presidente: Vera L. Caon – CRESS nº 3253 

1ª Vogal: Eliete M. de Lima – CRESS nº 1698 

2ª Vogal: Eliana C. Fontana – CRESS nº 1881 

1ª Suplente: Juçara R. Silva – CRESS nº 3949 

2ª Suplente: Fabiana L. Negri – CRESS nº 2076 

3ª Suplente: Helena M. B. Brandão 

 

 

1.2  Apresentação dos funcionários/as e assessores/as 

 

1.2.1 Funcionárias 

 

 Coordenadoras Técnicas: 

Maria Dolores Thiesen – CRESS nº 1811 

Cristiane Claudino – CRESS nº 1341 
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 Agentes Fiscais: 

Maria de Lourdes Graciosa – CRESS nº 1097  

Edinaura Luza – CRESS nº 4398 

Maiara Paula de Souza Arten – CRESS nº 4976 

 Assistente Administrativa:  

Lúcia Brunetto  

 Gerente Financeira:  

Tânia Regina Dingee Goulart 

 Informática:  

Johnny Cesar Vargas 

 Recepcionista:  

Maria Fátima Claudino  

 Bolsista: 

Nathanye Godinho  

 

 

1.2.2 Assessores 

 

 Assessoria Contábil 

MCA Assessoria Contábil Ltda 

 Assessoria de Comunicação 

Cassiano Ferraz Mtb 3481/SC 

 Assessoria de Informática 

Ilha Service Informática 

 Assessoria Jurídica 

Juliana Maria Cerutti de Castro Cerozi - OAB/SC 20885 

 Assessoria Programa SISCAFW 

IMPLANTA Informática 

 Prestadora de Serviços de Limpeza e Copa 

ORBENK – Administração e Serviços Ltda 

1.3  Representações do CRESS em Conselhos e Fóruns  
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 Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA – SC 

Titular: Elisabete Teresinha Galvão – CRESS Nº 1994 

 Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 – até maio de 2012 – Nova eleição – 

por questões regimentais do CEAS, o CRESS não pode se candidatar a vaga na 

Assembleia Eletiva 

 Conselho Estadual do Idoso – CEI 

Titular: Edi Mota Oliveira – CRESS Nº 0227 

Suplente: Rita de Cássia Gonçalves - CRESS Nº 0204 

 Conselho Estadual de Saúde – CES 

Titular: Cória Helena Vieira –CRESS 5268 

 Conselho Estadual de Entorpecentes – CONEN 

Titular: Simone Serafim Correia – CRESS Nº 2677 

 Conselho Municipal de Assistência Social - Florianópolis – CMAS 

Titular: Elisabeth Bahia Férrer – CRESS Nº 0328 

Suplente: Rosangela dos Santos Costa – CRESS Nº 4671- até junho de 2012 

 Conselho Municipal de Saúde de São José – CMS 

Titular: Cristiane C. de Campos – CRESS Nº 2396 

 Conselho Municipal de Saúde de Canoinhas – CMS 

Titular: Viviana Wachtel Seleme Uba – CRESS Nº 2516 

Suplente: Zeneci Dreher Herbst – CRESS Nº 3114 

 Conselho Municipal de Assistência Social de São José - CMAS 

Titular: Cleidiamar Aparecida Furlanetto – CRESS Nº 3432 – até 31 de dezembro 

aguardando posse 

 Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA 

Titular: Fernanda Luz Maciel – CRESS Nº 1349 

 Conselho Municipal do Idoso- Florianópolis – CMI 

Titular: Maria Cecília Antonia Godtsfriedt - CRESS Nº 1552 

Suplente: Edi Mota Oliveira - CRESS Nº 0227 

 Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS –FET/SUAS 

Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 

 Fórum Estadual de Assistência Social – FEAS – SC 
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Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 

 Fórum Municipal de Políticas Públicas – FMPP – Florianópolis 

Titular: Elisabeth Bahia Férrer – CRESS Nº 0328 

 Comissão de Assistência Social – OAB/SC 

Titular: Edi Mota Oliveira – CRESS Nº 0227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  AÇÕES PLANEJADAS/DESENVOLVIDAS PELAS COMISSÕES DE TRABALHO 

E DIRETORIA 
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2.1  Ações Políticas da Diretoria 

 

2.1.1 Ações Planejadas 

 

 No período de fevereiro a março de 2012 a Gestão ÉTICA E AUTONOMIA PARA 

AVANÇAR NA LUTA, realizou o planejamento de suas ações até 2014.  

O processo que envolveu todas as conselheiras, funcionárias e assessorias do CRESS, pautou-

se no processo de planejamento estratégico participativo, por meio de orientação do Professor 

Oscar José Over da Universidade Federal de Santa Catarina.- CCA/UFSC. 

Três grandes linhas estruturaram as propostas e ações de planejamento do CRESS:  

 

1. Fortalecer o exercício profissional, a luta contra a precarização do processo de 

formação, a relação com a categoria e a visibilidade do CRESS junto à sociedade; 

2. Fortalecimento e ampliação de espaços democráticos de organização, participação 

e capacitação; 

3. Aprimoramento da organização administrativa e das condições de trabalho junto 

ao CRESS 

 

 Na esteira destas proposições, a Diretoria desenvolveu suas ações em 3 grandes eixos 

para 2012:  

 

EIXO 1 - Fortalecer o exercício profissional, a luta contra a precarização do processo de 

formação, a relação com a categoria e a visibilidade do CRESS junto à sociedade: 

 

a) Fortalecer a compreensão da categoria sobre a autonomia profissional:  

 

O Processo de Planejamento da atual Gestão elencou ações a serem desenvolvidas até 2014, 

objetivando fortalecer a compreensão da categoria acerca da autonomia profissional.  Este 

processo foi deflagrado em 2012, no evento comemorativo ao dia do/a Assistente Social que 

fomentou debates e reflexões acerca da autonomia profissional junto com o temário 

deliberado pelo Conjunto CFESS CRESS. Assim, dia 17 de maio o evento realizado no 
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auditório Antonieta de Barros, na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis 

contemplou dois grandes pontos de debates:  Serviço Social de olhos abertos para a 

Educação: ensino público e de qualidade é direito de todos/as e Autonomia Profissional. A 

Mesa foi composta pelas palestrantes Assistentes Sociais Kátia Regina Madeira 

(CRESS1227), Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social  e Simone Sobral – 

Professora DSS/UFSC. 

A fim de fortalecer a autonomia profissional a Gestão planejou o lançamento de uma 

Campanha, com ações regionalizadas, que envolva os/as Assistentes Sociais e a sociedade em 

geral. 

 

Apoio Técnico e Financeiro para realização de eventos comemorativos ao dia 15 de maio 

– Dia do/a Assistente Social: Além do evento realizado em Florianópolis pelo CRESS 12ª 

Região para comemorar o dia do/a Assistente Social, foram realizados mais 3 eventos no 

estado.Em São Miguel do Oeste a Associação dos Assistente Sociais do Extremo-Oeste 

Catarinense realizou Palestra e confraternização no dia 18/04. O objetivo da atividade foi 

fortalecer o debate profissional sobre uma educação pública e de qualidade como direito de 

todos/as e contou com cerca de 40 profissionais sócios e não sócio da APRAS, além de 

acadêmicos e demais pessoas interessadas. Após a palestra foi servido um jantar de 

confraternização. Outra associação que realizou evento comemorativo foi a APAS Oeste 

(Associação Profissional dos Assistentes Socias do Oeste de Santa Catarina.No dia 15 de 

maio foi realizada uma palestra na cidade de Chapecó tendo a mestra em Serviço Social, 

Selma Graciele Gomes (UFSC), como palestrante. Sua explanação foi sobre o tema 

“Educação não é mercadoria: Assistentes Sociais na luta por uma educação pública, 

gratuita, laica, presencial,de qualidade e a serviço da classe trabalhadora.” Após a palestra 

foi realizado uma discussão sobre o tema e um almoço foi servido juntamente com o sorteio 

de diversos livros aos participantes.Também tivemos evento comemorativo na ASMAI – 

Assistentes Sociais da Microrregião do Alto Irani.No dia 15 de maio foi servido café da 

manhã seguido da Fala da Assistente Social Marivete Zaffarim, gerente de educação da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, que falou sobre suas perspectivas na 

educação em Santa Catarina. Na sequência foi realizada a leitura do texto “Memórias da 

resistência: organização política da categoria no Brasil e na América Latina”, de autoria de 

Joaquina Barata e apresentado em 19 de maio de 2008 na Semana do Assistente Social em 
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Curitiba. Dando continuidade a Msc. Josiane Bortoluzzi fez a exposição do tema “Educação 

não é Mercadoria” seguido de debate com a categoria. 

 

b) Realização de Assembléias Gerais da Categoria:  

 

1. I Assembléia Geral Ordinária de 2012: O Conselho Regional de Serviço Social – 

CRESS 12ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, realizou a I ª 

Assembléia Geral Ordinária de 2012 em 28/06/2012. Seguindo a pauta aprovada pela 

categoria, o CRESS apresentou as atividades desenvolvidas no período de janeiro a 

junho do corrente ano, a partir das ações conduzidas pela Diretoria, Comissões e 

Grupos de Trabalhos e elegeu a delegação de Santa Catarina para representar a 

Categoria nos Encontros Descentralizados e Nacional de 2012. Conheça s/as 

delegados/as de base e Diretoria eleitos/as: Representantes da Diretoria: Titulares: 

Magali Regis Franz nº 1168, Maristela A. dos Santos – CRESS 2271, Rosinete 

Laurindo – CRESS 1839, Luciana Koerich de Andrade - CRESS 1885. Suplentes: 

Cória Helena Vieira – CRESS 5268, Eliana Cecília Fontana – CRESS 1881, Juçara 

Rosa Silva – CRESS 3949. Representantes de Base: Titulares: Inez Pelizzaro – 

CRESS 2046, Marta de Lourdes de Almeida Nunes – CRESS 5011, Danielle Cardoso 

Mauricio Sobreira – CRESS 3326, Edelvan Jesus da Conceição – CRESS 005102. 

Suplentes: Viviana Wachtel Seleme Ubá – CRESS 2516, Raquel Szymczak Fachin – 

CRESS 4629, Maria da Penha Lage Camargo –CRESS 4234, Rosângela dos Santos 

Costa – CRESS 4671. Foram eleitas como observadoras as Assistentes Sociais Maria 

Dolores Thiesen – CRESS 1811 e Maiara Arten – CRESS 4671. 

 

2. II Assembléia Geral Ordinária de 2012: No dia 24 de outubro de 2012 foi realizada 

a II Assembléia Geral Ordinária no auditório do CRESS 12ª Região, no Centro de 

Florianópolis. Os trabalhos iniciaram às 19h e se estenderam até as 22h30 horas, com 

ampla participação da categoria que lotou o auditório do CRESS. A Diretoria e as 

Comissões de Trabalho apresentaram as principais ações do exercício 2012 e as 

principais ações planejadas para 2013, além da proposta orçamentária para 2013. Após 

discussão sobre o planejamento das ações/2013 foi realizada votação e aprovação do 

valor da anuidade do exercício profissional 2013. A maioria dos/das Assistentes 

Sociais presentes votaram em um aumento de 6% na anuidade, o que altera o valor 
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para R$ 376,36. Leia a resolução nº 23/2012 que fixa a anuidade de 2013 no site do 

CRESS. 

 

c) Representações em eventos organizados pelo CRESS: 

 

1. Cursos Ética em Movimento: Entre os meses de março a outubro foram realizados 

dois cursos de multiplicação do Ética em Movimento, com carga horária de 32h, nas 

cidades/Regiões de Xanxerê e Jaraguá do Sul,organizado juntamente com os Núcleos 

de Assistentes Sociais das Regiões. Os cursos foram ministrados pelas agentes 

multiplicadoras e Coordenadoras Técnicas do CRESS Cristiane Claudino, CRESS 

1341 e Maria Dolores Thiesen, CRESS 1811e, contou com a participação da 

Conselheira Presidente Magali Régis Franz, CRESS 1168. 

 

2. ENPESS Regional: A ABEPSS Regional Sul I, em parceria com o CRESS 12ª Região 

e a UFSC, realizaram o I Encontro Regional de Pesquisadores em Serviço Social, no 

período de 19 a 21 de setembro  de 2012, em Florianópolis, com o objetivo de ser 

preparatório ao XIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social– 

ENPESS, acompanhando, portanto, o mesmo tema desse evento: “Serviço Social, 

Acumulação Capitalista e Lutas Sociais: o desenvolvimento em questão”. 

 

3. Seminário População em Situação de Rua e o Serviço Social: Concepções, 

Práticas e Contradições: O Seminário foi uma iniciativa do CRESS-12ª Região e do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social – GEPSS da UFSC e ocorreu em 25 

de outubro, no Auditório Paulo Stuart Wright (Plenarinho) da Assembléia Legislativa 

de Santa Catarina. A categoria lotou o Auditório, totalizando mais de 130 inscritos/as. 

O evento objetivou conhecer as políticas públicas direcionadas a população em 

situação de rua; refletir sobre as práticas profissionais junto a essa população; dialogar 

com o Movimento de População em Situação de Rua. 

 

4. Participação em eventos de fortalecimento do exercício profissional: 

 

5º Encontro das Assistentes Sociais do HU/UFSC: O evento foi realizado nos dias 

22 e 23 de novembro, no Auditório do Hospital Universitário/UFSC, com uma 
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programação prevista pela Comissão Organizadora, “para contemplar as 

possibilidades e a dinamicidade de discussões para o Serviço Social , na área da saúde. 

Assim, a proposta foi pautada para resgatar, com a necessária densidade, temas que 

incidem sobre a atuação profissional que preza pela atenção e formação integral em 

saúde, como campo de contínuas transformações”. 

O CRESS se fez representar no evento pela Conselheira Presidente, Magali Régis 

Franz. 

 

Evento de Comemoração dos 20 anos do NESSOP: No dia 23 de novembro de 

2012, a Conselheira Presidente Magali Régis Franz, representou o CRESS 12ª Região 

no evento de comemoração aos 20 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Serviço 

Social e Organização Popular (NESSOP), 

Importante destacar, a importância e a relevância do NESSOP. Núcleo vinculado ao 

Departamento de Serviço Social, da UFSC, que se constitui num espaço de reflexão 

acerca das temáticas organizações populares e projetos societários e a ação do Serviço 

Social neste contexto desde 1992. Desde a sua fundação o Núcleo tem tido uma 

atuação significativa junto às organizações sócio-comunitárias, principalmente através 

do desenvolvimento de atividades de extensão universitária. 

  

 

Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação de espaços democráticos de organização, 

participação e capacitação 

 

a) Participação em eventos/seminários organizados pelo conjunto CFESS/CRESS: 

 

1.  Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS: nos dias 14 e 15 de dezembro, o 

Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência 

Social (FNTSUAS) realizou seu 1º seminário nacional. Com o tema "Identidade, 

representação e representatividade dos trabalhadores nos espaços públicos", o evento 

foi realizado no auditório do Instituto de Química da Universidade de Brasília (UnB) e 

reuniu cerca de 60 pessoas de todo o Brasil. Das 13 entidades nacionais que compõem 

a coordenação nacional do Fórum, participaram oito: ABRATO, UBAM, FNS, 
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FENAPSI, COFITTO,  CONFETAM, CFP e CFESS. Participaram ainda 

trabalhadores/as e representantes de FETSUAS (Fóruns estaduais) da região sul (RS, 

SC e PR), sudeste (SP, RJ, MG e ES), nordeste (BA, CE, PE e PI), norte (PA e RR), 

centro-oeste (MS e DF). Também estiveram presentes representantes de diversos 

CRESS. Destacamos que no Estado de Santa Catarina, o CRESS assumiu a 

responsabilidade de Conselho Articulador da Região Sul. A construção da identidade 

dos trabalhadores da Política de Assistência Social tem sido importante instrumento de 

avanço na construção dos direitos sociais.  

 

2. Workshop sobre definição mundial do Serviço Social da FITS: definição mundial 

de Serviço Social da Federação Internacional de Trabalhadores Sociais (FITS) foi o 

tema de mais um evento promovido pelo CFESS. Nos dias 8 e 9 de março, o Conselho 

Federal reuniu, no Rio de Janeiro (RJ), representantes de 8 países, além de assistentes 

sociais e estudantes brasileiros/as, representando os CRESS, a ABEPSS e a ENESSO, 

no Workshop sobre a definição mundial de Serviço Social da FITS. Realizado com 

tradução simultânea, o encontro contou com representantes da Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Costa Rica, Porto Rico, Chile, República Dominicana, além do Brasil, 

totalizando 83 participantes. Além destes, a representação internacional da FITS e da 

Associação Internacional de Escolas de Trabalho Social (AIETS) veio da Nova 

Zelândia, Dinamarca e Mauritânia. O CRESS Santa Catarina foi representado pela 

Conselheira Presidente. 

 

3.  Seminário sobre Organização Sindical e Serviço Social: realizado no Rio de 

Janeiro em 29 e 30/10/12, contou com a participação de duas conselheiras. A 

participação e edição do Seminário, ocorreu num momento importante. No Estado de 

Santa Catarina, existem várias tentativas de organização do sindicato pela Categoria 

de Assistentes Sociais. No esforço coletivo de reflexão sobre a trajetória histórica, os 

rumos e desafios da organização sindical da classe trabalhadora e da categoria 

profissional como sujeito coletivo pertencente a esta classe, definiu-se como 

estratégias para discussões nos Estados da organização sindical dos/as assistentes 

sociais devem se fundamentar na crítica ao projeto das classes dominantes, que 

retiram constantemente os direitos dos/as trabalhadores/as, arduamente conquistados 

por meio da muita luta. A direção das ações deve reafirmar a autonomia frente a 
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governos e a possibilidade de crítica e de contraposição ao projeto do capital. Os 

princípios da autonomia, liberdade, defesa intransigente dos direitos do trabalho 

devem nortear este processo.  

 

4. Encontro Descentralizado do conjunto CFESS/CRESS: foi realizado entre os 

dias27 e 29 de julho o Encontro Descentralizado da região Sul na cidade de Curitiba, 

capital do Paraná. O debate sobre os desafios do conjunto CFESS-CRESS frente à 

crise do Capital abriu o encontro, que na seqüência contou com uma série de debates 

para a deliberação de pautas as eram levadas ao 41º Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS que será realizado em setembro na cidade de Palmas,Tocantins. 

Participaram do Encontro os/as delegados/as representantes de base e da diretoria, 

eleitos/as nas Assembléias Gerais Ordinárias dos CRESS de cada estado com a 

participação, ainda, de observadores/as e convidados/as da gestão, referendados nesses 

espaço e representantes do CFESS. 

 

5. 41º Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS: foi realizado entre os dias 06 e 

09 de setembro o 41º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, em Palmas 

(TO). O evento é o maior espaço deliberativo da categoria, pois reúne as direções 

regionais e Assistentes Sociais de base eleitos/as nas assembléias em todo o país, para 

definir a intensa agenda de ações para o Conjunto CFESS-CRESS realizar até 2013.O 

CRESS 12ª Região esteve presente com quatro Delegados/as de base e quatro de 

diretoria eleitos/as na assembléia ordinária do dia 28 de junho de 2012. Foram os 

representantes de Base: Inez Pelizzaro – CRESS 2046, Marta de Lourdes de Almeida 

Nunes – CRESS 5011,Edelvan Jesus da Conceição – CRESS 5102, Viviana Wachtel 

Seleme Ubá – CRESS 2516. Diretoria: Magali Regis Franz CRESS 1168, Maristela 

A. dos Santos CRESS 2271, Luciana Koerich de Andrade CRESS 1885, Cória Helena 

Vieira CRESS 5268. O evento teve início com a conferência “No mundo de 

desigualdade, toda violação de direito é violência”, tema da campanha que o CFESS 

lançou ao final do Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos. Entre 

outras deliberações importantes, a edição deste ano do Encontro aprovou as diretrizes 

para a Gestão do Trabalho no Conjunto CFESS-CRESS, em que se definiu, a 

implementação da jornada de trabalho semanal de 30h sem redução salarial para os/as 

trabalhadores/as do Conjunto, a ser efetivada em um prazo de até dois anos; o 
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posicionamento contrário ao Plano Brasil sem Crack; o tema do Dia do/a Assistente 

Social de 2013, que será “Serviço Social na luta contra a exploração do trabalho”; 

e a implementação da campanha “Assistentes sociais lutam por concursos públicos”. 

Além disso, foram apresentados diversos materiais, como o cartaz em defesa do 

Estágio Supervisionado em Serviço Social, brochura ampliada Atribuições privativas 

do/a assistente social em questão; folder Serviço Social na Mídia – como se relacionar 

com a imprensa. Outro ponto importante foi à finalização da Política de Educação 

Permanente do Conjunto CFESS-CRESS e do documento “Subsídios para o debate 

sobre Serviço Social na Educação”. 

 

b) Participação em eventos e reuniões organizados pelo CRESS 

 

1. Encontro com Assistentes Sociais da Associação da região APAS: no dia 29 de 

março a Conselheira Presidente esteve reunida com profissionais da Associação de 

Assistentes Sociais-APAS, na região de Chapecó. O Encontro teve por objetivo, 

repassar os debates realizados no workshop que ocorreu no Rio de Janeiro acerca da 

Definição do Conceito de Serviço Social no Mundo. Contou com a participação de 25 

profissionais. 

 

2. Seminário Serviço Social na Educação: o evento, realizado no dia 10/04/2012, no 

auditório do centro socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, 

contou com a presença de 45 profissionais, Assistentes Sociais, e de 7 acadêmicos de 

cursos de Serviço Social, totalizando 52 participantes. O Grupo de Trabalho Serviço 

Social na Educação do CRESS12ª Região, apoiado pela Diretoria, organizou este 

Seminário, com os seguintes objetivos: 

 

- Sistematizar as contribuições regionais acerca do documento: Subsídios 

para Debate sobre o Serviço Social na Educação; 

- Garantir a participação de Santa Catarina no debate nacional e na 

construção do documento final que dará uma direção às ações do serviço 

Social da Educação. 

 

3. Reuniões com Assistentes Sociais do Estado: reuniões na Sede do CRESS e em 

várias regiões do Estado, com profissionais vinculados aos poderes executivos 

(municípios) e judiciários (TJ) empresas estatais (SESC, Correios) com objetivo de 
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repassar informações acerca das Resoluções do CFESS, com destaque para 

Depoimento sem Dano, Práticas Terapêuticas, Condições Éticas e Técnicas de 

Trabalho. Demais temas, estavam sempre relacionadas às reuniões técnicas, tais como 

a luta política para a implantação da Lei 12.317/2010 - 30 horas, a importância da 

participação e representação dos Assistentes Sociais nos espaços democráticos de 

direitos, entre eles, os fóruns, conselhos e núcleos e sobre as competências e 

atribuições profissionais nos diferentes espaços sócio-ocupacionais.  

 

Abaixo apresentamos os locais e datas: 

 

3.1 Data: 30/04/12 

Nome do Evento: Audiência com os Correios 

Local: Sede administrativa dos CORREIOS em SC 

Objetivo: Discussão sobre o papel da chefia do setor de Serviço Social e 

Cidadania 

Público: 08 participantes 

Encaminhamentos: Solicitação de correspondência sobre as atribuições da 

chefia do setor. 

 

3.2 Data: 08/05/12 

Nome do Evento: audiência com o SESC 

Local: Sede Administrativa do SESC SC 

Objetivo: Implementação da Lei das 30 horas 

Público: 04 participantes 

Encaminhamentos: Solicitado a descrição das atribuições dos profissionais que 

estão em cargos genéricos e implementação imediata da Lei das 30 horas para 

os profissionais vinculados ao Mesa Brasil. 

 

3.3. Data: 23/05/12 

Nome do Evento: reunião com as Assistentes Sociais de Urubici 

Local: Secretaria de Saúde de Urubici 

Objetivo: Discutir as principais demandas dos profissionais e a Lei 30 horas 

Público: 06 assistentes sociais 

Encaminhamentos: Audiência com o Prefeito Municipal e envio de documento 

esclarecendo e solicitando a implementação da Lei das 30 horas. 

 

3.4  Data: 24/05/13 

Nome do Evento: Reunião com as assistentes sociais de São Joaquim 

Local: Secretaria de Assistência Social de São Joaquim 

Objetivo: Discussão sobre as 30 horas 

Público: 08 assistentes sociais 

Encaminhamentos: Audiência com a Prefeita e envio de documento 

esclarecendo e solicitando a implementação da Lei das 30horas. 
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3.5  Data: 24/05/12 

Nome do Evento: Audiência com a Secretária do desenvolvimento Regional de 

São Joaquim 

Local: SDR São Joaquim 

Objetivo: Discussão sobre a necessidade de contratação de profissional de 

serviço social para a SDR 

Público: 04 participantes 

Encaminhamentos: Secretária responsabilizou-se em levar essa demanda para 

discussão junto ao Governo Estadual. 

 

3.6  Data: 20/06/12 

Nome do Evento: Reunião com as Assistentes Socias da Prefeitura de Lages 

Local: Sede da Associação dos Municípios da Região do Planalto Serrano 

Objetivo: Discussão sobre a Lei das 30 horas e outras demandas da categoria 

Público: 30 profissionais assistentes sociais 

Encaminhamentos: Envio de documento para o Prefeito esclarecendo e 

solicitando a implementação das 30 horas e reajuste salarial. 

 

3.7  Data: 21/06/12 

Nome do Evento: Reunião com as Assistentes Sociais de Otacílio Costa 

Local: Secretaria de Saúde 

Objetivo: discussão sobre as 30 horas e outras demandas da categoria 

Público: 9 profissionais assistentes sociais 

Encaminhamentos: Audiência com o secretário de Administração do município 

e envio de documento 

 

3.8  Data: 22/06/12 

Nome do Evento: Reunião com as Assistentes Sociais de Correia Pinto 

Local: CRAS 

Objetivo: Discussão sobre a Lei das 30 horas e outras demandas da categoria 

Público: 04 profissionais assistentes socais 

Encaminhamentos: Envio de documento para o prefeito municipal. 

 

3.9  Data: 07/08/12 

Nome do Evento: Reunião com as assistentes sociais e o sindicato dos 

servidores públicos municipais de Brusque 

Local: Sede do Sindicato 

Objetivo: Discussão e encaminhamentos acerca da lei das 30 horas 

Público: 12 participantes (assistentes sociais, Presidente do sindicato e 

Advogado do sindicato). 

Encaminhamentos: Envio de documento para subsidiar a ação pública para a 

implementação das 30 horas. 

 

 

3.10  Data: 20/08/12 

Nome do Evento: Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça de SC 

Local: gabinete do Presidente do TJ/SC 
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Objetivo: Discussão sobre condições de trabalho; Direção de Veículo; Lei das 

30 horas e Liberação da Conselheira Eliana para a participação no Conselho 

Pleno 

Público: Presidente e representantes do CRESS 

Encaminhamentos: Envio de documentação em parceria com a Associação dos 

Assistentes Sociais do TJ 

 

3.11  Data: 21/08/12 

Nome do Evento: Reunião com a Assistentes Socias da APROSMI 

Local: SDR de Blumenau 

Objetivo: Discussão sobre a formação dos Núcleos do CRESS no Estado e 

extinção da APROSMIVI 

Público: 10 profissionais assistentes sociais 

Encaminhamentos: Formatação dos Núcleos no Estado de SC. 

 

3.12  Data: 23/08/12 

Nome do Evento: Reunião com os Conselhos Profissionais vinculados a área 

da Saúde sobre as condições de trabalho do município de São José 

Local: Sede do CRESS 

Objetivo: Relato das denúncias realizadas ao CRESS e ao CRP e da Ação 

impetrada pelo Ministério Público, com a finalidade de articular uma ação 

conjunta entre os Conselhos Profissionais. 

Público: Representantes dos Conselhos de: Psicologia, Odontologia, Medicina, 

Enfermagem e Fisioterapia. 

Encaminhamentos: Fiscalização por parte dos Conselhos que receberam 

denuncia e reunião com o Ministério Público. 

 

3.13  Data: 23/10/12 

Nome do Evento: Audiência com a CELESC 

Local: Sede Administrativa da CELESC SC 

Objetivo: Discussão sobre a necessidade de novo concurso público para a 

contratação de assistentes sociais no estado de SC 

Público: 03 assistentes sociais e o Diretor de Gestão de Pessoal 

Encaminhamentos: Será levada a demanda para o Conselho Pleno da CELESC. 

 

 

4. Fórum Dos Trabalhadores do SUAS: com o objetivo de representar o CRESS a 

Diretoria se fez presente em todas as atividades realizadas pelo Fórum dos 

Trabalhadores do SUAS/FETSUAS. As pautas foram centradas nas discussões 

referente a criação da carta de princípios,  regimento interno do FETSUAS e Plano de 

Lutas, bem como a organização do encontro Estadual do dia 13 de julho de 2012 . 

Outra questão importante debatida com os articuladores do Fórum deu-se em torno da 

cotização das despesas das diversas profissões que contemplam os trabalhadores da 
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política de Assistência Social, no sentido de pactuar as despesas para a organização e 

manutenção do  FETSUAS no Estado. 

 

5. Participação Assembléias ASCOP: Participação em cursos e plenárias da 

Associação dos Conselhos Profissionais - ASCOP, com o objetivo de dar visibilidade 

e fortalecimento da profissão no Estado de Santa Catarina, bem como encontrar 

estratégias conjuntas para fortalecer a implantação das políticas públicas e de direitos 

no Estado. 

 

Eixo 3 - Aprimoramento da organização administrativa e das condições de trabalho 

junto ao CRESS 

 

a) Participação nas ações do conjunto CFESS/CRESS 

 

1. Composição do Grupo de Trabalho para elaboração de uma política Nacional de 

Gestão de Trabalho para o conjunto CFESS/CRESS: a Conselheira Presidente 

esteve presente como articuladora da Região Sul, representando os empregadores, na 

construção das Diretrizes Nacional para a construção dos Planos de Cargos e Salários 

nos Conselhos Regionais. 

 

2. Composição no Grupo de Trabalho para estudos sobre metodologia dos 

Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS: A 

conselheira Zenici Herbst – CRESS 3114, representou o CRESS nas reuniões de 

trabalho, com o objetivo de avaliar e repensar a metodologia de trabalho desenvolvida 

nos encontros descentralizados e nacionais.  

 

3. Composição da Comissão Gestora do Fundo Nacional de Apoio aos CRESS, 

Seccionias e CFESS: a representação do CRESS nesta Comissão e realizada pela 

Conselheira Kátia Figueiredo, CRESS 1023, tendo por objetivo analisar solicitações 

de auxilio financeiro solicitados através de projetos elaborados pelas representações 

dos Conselhos, Seccionias e CFESS que caracterizam situações emergenciais. 

 

b) Ações realizadas pelo CRESS 12ª Região 
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1. Organização do Plano de Cargos, Salários e Carreiras do CRESS 12ª Região: a 

partir de março foi organizada comissão de trabalho que teve por objetivo organizar o 

Plano de Cargos, Salários e carreiras. No primeiro momento organizou-se processo de 

licitação, contemplando o menor valor para construção do Plano. Houve a 

possibilidade de dispensa de licitação, uma vez que o menor preço apresentado, 

isentou o CRESS da necessidade de organizar o processo licitatório. A Empresa 

vencedora foi a Valor Humano – Empresa de Consultoria e Assessoria. O Plano 

encontra-se em fase final de construção. 

 

2. Reuniões Bimestrais com equipe de funcionários do CRESS: durante a 

construção do Planejamento das ações do CRESS para a Gestão 2011/2014, foi 

evidenciada a necessidade de repensa as formas de comunicação entre funcionários e 

Diretoria. Portanto, como estratégia, utilizou-se as reuniões bimestrais entre membros 

representantes da Diretoria, equipe técnica e funcionários administrativos do CRESS. 

 

3. Instituição de espaço/reuniões mensais das Conselheiras: durante a construção do 

Planejamento das ações do CRESS para a Gestão 2011/2014, foi evidenciada a 

necessidade de repensa as formas de comunicação entre as conselheiras. Portanto, 

como estratégia, utilizou-se as reuniões mensais entre as Conselheiras. 

 

4. Lançamento de Edital de Concurso Público para Trabalhadores Técnicos 

Administrativos: encaminhado também pela Comissão Administrativo-Financeira a 

realização do Concurso Público para as vagas de Assistente Técnico de Informática e 

Assistente Administrativo. Feito o levantamento de preços de três empresas, a 

vencedora foi a IESES - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO 

SUL - IESES, a qual organizará todo o processo, iniciando ainda em dezembro de 

2012, com previsão de conclusão do processo em junho/2013. 

 

5. Processo de Licitação Assessoria Jurídica: realizado processo licitatório na 

modalidade de Tomada de Preços para contratação de assessoria jurídica. O processo 

será concluído em janeiro/2013.  
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2.2. Comissão Administrativo-Financeira/Inadimplência 

 

2.2.1. Ações Planejadas 

  

a. Organizar a estrutura funcional do CRESS:  

Neste ano de 2012 foi contratado uma empresa, através de três orçamentos 

apresentados, para a elaboração e posterior implantação do Plano de Cargos e Salários 

dos funcionários do CRESS-12ª Região. A empresa responsável é a Valor Humano 

Consultoria em Recursos Humanos. O processo iniciou no mês de agosto e será 

concluído em 2013. 

 

b. Encaminhado também pela Comissão Administrativo-Financeira a realização do 

Concurso Público para as vagas de Assistente Técnico de Informática e Assistente 

Administrativo. Feito o levantamento de preços de três empresas, a vencedora foi a 

IESES - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES, a 

qual organizará todo o processo, iniciando ainda em dezembro de 2012, com previsão 

de conclusão do processo em junho/2013. 

 

c. Realizado processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços para contratação 

de assessoria jurídica. O processo será concluído em janeiro/2013.  

 

d. Investir na Capacitação dos Funcionários, Conselheiros e Colaboradores: 

 

 Conselheiros, colaboradores e funcionários técnicos tiveram oportunidade de 

representar o CRESS em vários eventos importantes, que contribuíram para novos 

conhecimentos. Destacamos cursos em que as agentes fiscais e coordenadoras 

técnicas participaram. Na parte administrativa, foi realizado um Curso de Licitação 

e Contratos, promovido pela ASCOP/SC, o qual teve a participação de um  

funcionário administrativo e a assessora jurídica do CRESS. 

 

e. Manter o Convênio/Implanta – SISCAFW (Sistema de Cadastro de Profissionais) e 

SISCONT (sistema Contábil): 
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 O Convênio com a empresa Implanta Informática foi renovado para o período 

2012/2013, sendo o valor mensal R$ 1.354,86. Este convênio disponibiliza aos 

CRESS suporte técnico telefônico e via acesso remoto; 

 

f. Dar continuidade a Política de Combate a Inadimplência: 

 

 Em 2012 foram encaminhadas cartas aos profissionais lembrando do pagamento da 

anuidade do exercício, bem como Notificação de lançamento em Dívida Ativa do 

ano de 2011. A arrecadação em 2012 foi a seguinte: anos anteriores: R$ 

119.242,98 e dívida ativa: R$ 176.625,34, sendo que foi necessário uma 

Reformulação Orçamentária devido a arrecadação ter sido superior ao que foi 

orçado.   

 

g.  Novo espaço físico do CRESS: 

 

 Deliberado pela Assembléia Geral da categoria, que a Diretoria inicie uma busca 

de um novo espaço para a Sede do CRESS, visando a melhoria do espaço de 

trabalho dos funcionários (que está insuficiente) e o atendimento aos profissionais 

(garantia da acessibilidade). 

 

 

2.2.2. Outras Ações Realizadas: 

      

A Comissão Administrativo-Financeira realizou quatorze reuniões no ano de 2012, sendo 

composta pelos seguintes membros:  

 

 Magali Régis Franz – AS nº 1168 – CRESS 12ª Região - Presidente; 

 Luciana Koerich de Andrade – AS nº 1885 – CRESS 12ª Região - Vice-Presidente; 

 Kátia Carvalho Figueiredo - AS nº 1023 - CRESS 12ª Região – 1ª Tesoureira em 

Exercício; 

 Maristela Antônia dos Santos – AS nº 2271 – CRESS 12ª Região - 2ª Tesoureira 

em Exercício; 

 Tânia Regina Dingee Goulart – Funcionária – Membro 

 Juliana Zilda Souza – Assessora Contábil.  
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Orçamento 2012: R$ 1.033.694,00 

Total Receita Arrecadada: R$ 1.148.815,68 

Total Despesa Realizada: R$ 1.018.408,24 

 

 

 

2.3  Comissão de Orientação e Fiscalização 

 

 

2.3.1 Ações planejadas e realizadas 

 

 Inicialmente, avaliamos como pertinente retomarmos ações específicas planejadas no 

final do ano de 2011 para desenvolvimento no ano de 2012, demarcando o momento de sua 

realização.  

 Neste sentido, no final do ano de 2011, a Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COFI) deste Regional, apesar o número expressivo de intervenções realizadas no decorrer 

daquele ano, indicou um percentual reduzido de intervenções na Região Serrana do estado de 

Santa Catarina. Estas haviam sido aprovadas em reunião da COFI e previamente planejadas, 

todavia, não puderam ser realizadas devido a contratempos relacionados à saúde de 

trabalhadores deste Conselho. A região supracitada foi atendida no semestre 2012.1, em duas 

ocasiões diversas, contando com a atuação conjunta de conselheira e agente fiscal da COFI.   

 A Região Extremo-Sul do estado de Santa Catarina, ao final de 2011, também havia 

sido indicada como mesorregião com intervenções planejadas, mas não realizadas no ano em 

pauta. Estas foram efetivadas no Semestre 2012.2, contando com dois cronogramas de 

intervenções simultâneos, desenvolvidos por duas agentes fiscais. 

 No final de 2011, esta Comissão também indicou que algumas microrregiões 

integrantes das mesorregiões atendidas – dos quais a COFI não recebeu solicitações de 

intervenções ou denúncias referentes ao não cumprimento da legislação profissional – não 

foram contempladas no ano de 2011. Nisto, explicitou-se que o grande número de demandas 

recebidas pela COFI no ano de 2011 e as condições objetivas presentes conduziram a 

Comissão à intensificação das intervenções efetivadas mediante solicitação em detrimento às 

intervenções de rotina. Todavia, a ausência de manifestação dos/as profissionais assistentes 
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sociais das microrregiões não atendidas indicava a demanda de efetivação de intervenções de 

rotina; o que passou a integrar o planejamento de ações para o ano de 2012.  

Neste sentido, com base no Planejamento Participativo elaborado no âmbito da Gestão 

2011-2014 “Ética e Autonomia para Avançar a Luta”, em relação ao ano de 2012, a COFI do 

CRESS 12ª Região considera pertinente enfatizar como importantes avanços: efetivação de 3 

(três) cronogramas de viagens constituídos majoritariamente por intervenções de rotina (que 

não foram motivadas por denúncias); ênfase na realização de intervenções de cunho coletivo, 

considerando caráter político-pedagógico do exercício da orientação e fiscalização; redução 

de 59,5%, em relação ao mesmo período de 2011, do quantitativo de demandas reprimidas 

e/ou pendentes, a atender por meio de visitas, reuniões e/ou audiências (mês base: outubro); 

aprofundamento da organização do trabalho, registro e análise das demandas; adensamento de 

produção de material de orientação e fiscalização; aumento de 218,4% na emissão de 

orientações pela via eletrônica, o que, dentre outros fatores, conduziu à redução de 34,9% na 

emissão de orientações pela via telefônica; cobertura das mesorregiões do estado, 

considerando intervenções realizadas nos anos de 2011 e 2012 e previstas para 2013.  

 

 

2.3.1.2 Intervenções específicas  

 

As principais ações da COFI, realizadas no ano de 2012, podem ser visualizadas na 

tabela abaixo: 

AÇÕES Nº 

Reuniões com núcleos, associações e grupos de assistentes sociais (por 

regiões e municípios) 
40 

Visitas de orientação e fiscalização  49 

Audiências com gestores/as, coordenadores/as e diretores/as de 

programas, projetos, serviços e instituições 
29 

Atendimentos na sede do CRESS  46 

Debates e reuniões acerca das demandas da COFI e do CRESS 72 

Atividades com acadêmicos/as e turmas de acadêmicos/as 02 

Envio de documentos de cunho: pedagógico, político, de solicitação de 

adequação à legislação e com caráter de denúncia  
142 

Orientações geradas por solicitação oficial  468 
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Atendimento de profissionais, acadêmicos/as e outros via telefone 823  

Participação em eventos 13 

TOTAL 1684 

 

O percentual de intervenções da COFI, realizadas no período de Janeiro a Dezembro 

de 2012 – considerando visitas de orientação e fiscalização; reuniões com núcleos, 

associações e grupos de assistentes sociais; audiências com gestores/as, coordenadores/as e 

diretores/as de programas, projetos, serviços e instituições; e atendimentos na sede do CRESS 

– por região do estado de Santa Catarina, bem como, os municípios do estado atendidos e a 

atender, podem ser melhor visualizados nos mapas abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Intervenções realizadas pela COFI por região do estado (Intervenções 

consideradas: visitas, reuniões, audiências e atendimentos na sede) 
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Fonte: Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 12ª 

Região, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II: Municípios atendidos pela COFI (Intervenções consideradas: visitas, 

reuniões, audiências e atendimentos na sede) 
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Fonte: Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 12ª 

Região, 2012.  

 

 Conforme se pode visualizar na Figura I, considerando a média de intervenções (anos 

de 2011 e 2012) por região do estado em relação ao percentual de assistentes sociais por 

região do estado, a COFI atendeu de forma consideravelmente proporcional quase todas as 

mesorregiões, com exceção da mesorregião do Vale do Itajaí, cuja média das ações ficou 

abaixo do percentual de profissionais lá atuantes, bem como, da mesorregião da Grande 

Florianópolis, cujas ações ultrapassaram o percentual de profissionais.  

 Abaixo, esta Comissão também indica as demandas atendidas por meio de visitas, 

reuniões, audiências e atendimentos na sede. Nisto, o gráfico aponta que as demandas mais 

enfáticas, no decorrer do ano de 2012, foram aquelas relativas às condições éticas e técnicas 

de trabalho, seguidas daquelas relativas à luta pela implementação da Lei nº 12.317/2010, as 

quais também possuem relação com as condições éticas e técnicas de trabalho. Destarte, 

conduzem à análise da demanda de intervenções de cunho mais amplo por parte da COFI e do 

CRESS, de forma geral, enquanto consequência também da perspectiva de sociedade vigente; 

a qual exige e articula-se em prol de um Estado máximo para o capital e mínimo para o 

trabalho. O/a assistente social, inserido na divisão sócio-técnica do trabalho, sendo também 

Municípios atendidos em 2011 

 Municípios atendidos em 2012 

 Municípios e regiões com 

intervenções previstas para 2013(Estrelas 

menores: municípios (demandas pendentes); Estrelas 

maiores: microrregiões de Chapecó (Região Oeste), 

Campos de Lages (Região Serrana), Canoinhas 

(Região Norte), Rio do Sul (Região do Vale do Itajaí) 

– microrregiões que não foram atendidas no 

decorrer dos anos de 2011 e 2012 (intervenções de 

rotina). 
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classe trabalhadora, deve ingressar nas lutas pertinentes, tendo em vista princípios pensados e 

assumidos pela profissão, voltados à igualdade e justiça social, possíveis a partir de uma nova 

ordem societária.  

 

Gráfico I: Demandas atendidas por meio de visitas, reuniões, audiências e atendimentos 

na sede 

F

onte: Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS  12ª 

Região, 2012.  

 

 A fim de melhor explicitar as demandas atendidas por esta Comissão, abaixo, também 

é exposto um gráfico demonstrando as demandas atendidas via telefone. Os números 

apresentados no gráfico a seguir acompanham os números apresentados no gráfico anterior, o 

que enfatiza a análise de que se configura enquanto um grande desafio para a COFI e para o 

CRESS a atuação voltada à melhoria das condições éticas e técnicas de trabalho dos/as 

assistentes sociais, tendo em vista a melhoria da qualidade dos atendimentos empreendidos 

aos/às usuários/as. 

 

 

 

 

Gráfico II: Demandas atendidas via telefone 
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F

onte: Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS  12ª 

Região, 2012.  

 

 

2.3.1.3 Fortalecimento do Fórum Regional das COFI’s – Região Sul 

 

Em cumprimento ao deliberado no 39º Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS, no Eixo da Fiscalização Profissional, Item 13 – “Constituir Fóruns regionais 

das COFI’s, mediante articulação nacional, com vistas a socializar instrumentais e resultados 

da fiscalização, definindo estruturas, abrangências e funcionamento, periodicidade, indicando 

ao CFESS a construção de procedimentos unificados, conforme a PNF, definindo-se a 

estruturação até março de 2011” – a COFI do CRESS 12ª Região teve importante participação 

na articulação do Fórum Regional das COFI’s – Região Sul no ano de 2011. Tal articulação 

corroborou com a demanda de constituição de espaços para socialização de experiências e 

fortalecimento das ações das COFI’s, que sempre esteve em pauta no âmbito do Conjunto 

CFESS/CRESS. Os dois primeiros encontros do Fórum foram efetivados em 

Florianópolis/SC, nas datas de 28 de julho e 28 de novembro de 2011. Já o III Encontro e o 

IV Encontro do Fórum Regional das COFI’s ocorreram na cidade de Curitiba/PR, nas datas 

de 26 de julho e 07 de dezembro de 2012.   

Destarte, no ano de 2012, o Fórum Regional das COFI’s possibilitou, por meio de 

debate, a continuidade da socialização e aprofundamento dos instrumentais relativos aos 

processos de orientação e fiscalização desencadeados pelas COFI’s no âmbito dos CRESS’s, 

17,1 % 

20,4 % 

15,4 % 

1,3 % 

9,5 % 

3,2 % 

8,7 % 

0,7 % 

3,2 % 

20,5 % 
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da construção coletiva de estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político 

profissional e da luta pela melhoria das condições de trabalho dos/as profissionais assistentes 

sociais, tendo em vista a qualidade ética e técnica dos serviços prestados aos/às usuários/as. 

Nisto, tem viabilizado ainda a unificação de procedimentos técnicos-políticos de orientação e 

fiscalização, no intuito da prevenção da violação da legislação profissional e também da 

adoção de procedimentos coerentes aos princípios do Serviço Social nas situações em que tal 

legislação já foi violada. 

 

  

2.3.1.4 Representação da COFI em eventos  

 

Vale destacar ainda que representantes da COFI estiveram participando de importantes 

eventos da categoria, organizados em nível nacional, estadual e regional, os quais seguem 

elencados na sequência:   

 10/04/2012: Seminário Estadual do Serviço Social na Educação, que ocorreu na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC (Promoção: CRESS 

12ª Região). 

 17/05/2012: Evento de comemoração do Dia do/a Assistente Social, que ocorreu na 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) – Florianópolis, SC 

(Promoção: CRESS 12ª Região). 

 30/05 a 01/06/2012 e 14 a 16/06/2012: Curso ABEPSS Itinerante, que ocorreu na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC (Promoção: 

ABEPSS). 

 26/07/2012: III Encontro do Fórum das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFI’s) 

da Região Sul, que ocorreu no Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – 

Curitiba, PR (Promoção: CRESS 11ª Região). 

 27 e 28/07/2012: Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS, que ocorreu no 

Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – Curitiba, PR (Promoção: CRESS 11ª 

Região).  

 05 a 10/09/2012: Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, que ocorreu na 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) – Palmas, TO (Promoção: CFESS). 
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 13 e 14/09/2012: Seminário “A Proteção Socioassistencial Básica e os Desafios de 

Implantação do SUAS em Santa Catarina”, que ocorreu na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC (Promoção: UFSC). 

 19 a 21/09/2012: Encontro Regional de Pesquisadores em Serviço Social – Região Sul, 

que ocorreu na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC 

(Promoção: CRESS 12ª Região e ABEPSS Sul I). 

 11 a 14/10/2012: V Congresso Paranaense de Assistentes Sociais (CPAS), que ocorreu no 

Rafain Palace Hotel – Foz do Iguaçu, PR (Promoção: CRESS 11ª Região). 

 16/10/2012: I Encontro do  Fórum  de Supervisão do Estado de Santa Catarina, que 

ocorreu na Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) – Lages, SC (Promoção: 

CRESS 12ª Região e ABEPSS Sul I). 

 25/10/2012: I Seminário Estadual População em Situação de Rua e Serviço Social: 

Concepções, Práticas e Contradições, que ocorreu na Assembléia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina (ALESC) – Florianópolis, SC (Promoção: CRESS 12ª Região). 

 24 a 01/12/2012: Curso para Agentes Multiplicadores Ética em Movimento, que ocorreu 

no Hotel Castelmar – Florianópolis, SC (Promoção: CFESS). 

 07/12/2012: IV Encontro do Fórum Regional das COFI’s – Região Sul, que ocorreu no 

Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – Curitiba, PR (Promoção: CRESS 11ª 

Região). 

Neste sentido, faz-se necessário explicitar que, no ano de 2012, visto a participação 

da COFI em importantes eventos, ocorreu uma priorização em relação à participação 

em ações extremamente importantes para o fortalecimento do exercício profissional do 

Serviço Social, ao passo que também foram importantes e necessárias para a 

capacitação continuada dos integrantes da Comissão.  

 

2.3.2 Ações planejadas e não realizadas  

 

Conforme já elencado inicialmente, a COFI, em 2012, efetivou 3 (três) cronogramas 

de viagens constituídos majoritariamente por intervenções de rotina (que não foram 

motivadas por denúncias). Neste sentido, a realização de intervenções de rotina fez parte 

integrante do planejamento da COFI no ano de 2012. Entretanto, devido a um conjunto de 

determinantes, a saber: afastamento de uma das técnicas da equipe pelo período superior a 4 
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(quatro) meses; aprofundamento da complexidade das demandas atendidas; aumento do 

quantitativo de demandas a atender; dentre outros, não foi possível realizar um quantitativo 

maior de cronogramas de intervenções de rotina. Entretanto, estas estão previstas para o ano 

de 2013, a saber: microrregiões de Chapecó (Região Oeste), Campos de Lages (Região 

Serrana), Canoinhas (Região Norte), Rio do Sul (Região do Vale do Itajaí).  

Nisto, podemos considerar enquanto desafios presentes: continuar atuando no sentido 

de valorizar, defender, fortalecer e publicizar a profissão, frente ao contexto de precarização 

da formação e do exercício profissional; continuar articulando os processos de orientação e 

fiscalização com as lutas políticas gerais assumidas pela categoria e pelos movimentos 

sociais, na perspectiva da defesa das políticas públicas e da garantia dos direitos sociais, 

frente ao contexto de sua desregulamentação e da redução da esfera pública. 

 

2.4. Comissão Permanente e Ampliada de Ética e Direitos Humanos 

 

Neste ano foi estruturada a comissão ampliada de ética e direitos humanos e, deu-se 

continuidade aos trabalhos da comissão permanente de ética através do recebimento e análise 

de denúncias éticas disciplinares, assessoria juntamente com a assessora jurídica às comissões 

de instrução na atuação nos processos éticos disciplinares. Merece destaque também os cursos 

de multiplicação do “Ética em Movimento” que foram organizados neste ano, que logo abaixo 

apresentaremos. 

 

 

2.4.1. Comissão Permanente de Ética - Ações Planejadas/ Desenvolvidas 

 

a) Recebimento de denúncia: O CRESS 12ª Região recebeu no ano de 2012, 5 (cinco) 

denúncias quanto a irregularidades do exercício profissional do assistente social. As 

denúncias apresentadas por escrito, como prevista pelo Código Processual de Ética, foram 

recebidas pela Presidente do CRESS que posteriormente as encaminhou a Comissão 

Permanente de Ética, responsável por avaliar os termos consubstanciados na denúncia e 

verificar se esta se enquadra nas normas previstas no Código de Ética do Assistente Social.  

 

b) Análise de denúncias em andamento: Até dezembro de 2012 a Comissão de Ética 

tinha em andamento de 13 (treze) denúncias em análise. Nesta fase, que é chamada de pré-
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processual, esta Comissão tem a incumbência de avaliar se a denúncia preenche os requisitos 

exigidos pelo Código Processual de Ética. Após a análise dos termos da denúncia, se entender 

necessário, a Comissão de Ética procura colher elementos e/ou solicitar, ao denunciante ou 

denunciado, os esclarecimentos que julgar convenientes, de forma que auxilie a compreensão 

do conteúdo da denúncia.  

 

c) Parecer indicando o arquivamento da denúncia: Com base na análise da denúncia a 

Comissão de Ética pode opinar pelo arquivamento da denúncia, através de Parecer 

fundamentado, nos casos em que os fatos descritos não se enquadram ao Código de Ética do 

Assistente Social. No ano de 2012 a Comissão de Ética opinou pelo arquivamento de 5 

(cinco) denúncias. 

 

d) Parecer indicando instauração do processo ético: Com base nos elementos contidos 

na denúncia a Comissão pode indicar, através de parecer fundamentado, pela instauração do 

Processo Ético Disciplinar ao entender que se fatos descritos ferem o Código de Ética do 

Assistente Social. Dessa forma, em 2012 está Comissão elaborou 4 (quatro) pareceres 

opinando pela instauração do processo ético disciplinar. 

 

e) Deliberação do Conselho Pleno pelo arquivamento da denúncia: Como a 

Comissão de Ética não tem caráter deliberativo, o Parecer desta Comissão deve ser submetida 

à decisão do Conselho Pleno. Dessa forma, o Conselho Pleno delibera sobre a instauração do 

Processo Ético ou sobre o arquivamento da denúncia, seja através do acatamento do Parecer 

da Comissão de Ética, ou através da sua retificação. Em 2012, o Conselho Pleno do CRESS 

12ª Região deliberou pelo arquivamento de 5 (cinco) denúncias.  

 

f) Deliberação do Conselho Pleno para instauração do processo: Diante da 

apresentação de parecer elaborado pela Comissão de Ética, o Conselho Pleno, com caráter 

deliberativo, pode acatar o parecer na integra, ou em caso de incorreção fazer novo 

enquadramento. No ano de 2012, a Conselho Pleno deliberou pela instauração de 4 (quatro) 

processos éticos disciplinares.  
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g) Processos Disciplinares Éticos em Andamento: Em caso de Instauração do processo 

ético é expedida Resolução, contendo a deliberação de tal ato e a nomeação da comissão de 

instrução. No ano de 2012, 8 (oito) processos éticos disciplinares estiveram em andamento. 

 

h) Comissões de Instruções: Com uma Resolução expedida pelo Conselho Pleno, 

realizada a nomeação da Comissão de Instrução, a qual é formada por profissionais de base e 

tem a responsabilidade de proceder os tramites do processo ético disciplinar. Em 2011 o 

CRESS 12ª Região contou com a participação de 3 (três) Comissões de Instrução que 

analisaram 12 processos disciplinares éticos. 

 

i) Processos Julgados: O julgamento do processo ético é atribuição exclusiva do 

Conselho Pleno do CRESS. E o julgamento dos recursos é atribuição de CFESS. Em 2012, 

junto ao CRESS 12ª Região, ocorreu o julgamento de 4 (quatro) Processos Disciplinares 

Ético.  

 

j) Desaforamento: Quando a denúncia se destinar à apuração de fatos que envolvam 

conselheiros efetivos e suplentes, coordenadores de Seccionais e membros de Comissões dos 

CRESS, cabe o desaforamento de denúncia de natureza ética para outros Regionais. O 

Desaforamento é sempre encaminhado pelo CFESS.  O CRESS 12ª Região possui em 

tramitação 2 (dois) processos de desaforamento, recebidos em anos anteriores. 

 

h) Desagravo público: o código de ética em seu at. 2º define quais são os direitos do/a 

assistente social, na qual destacamos a letra “e” que define “desagravo público por ofensa que 

atinja a sua honra profissional”; mediante requerimento da profissional, no dia 30 de 

novembro, foi realizado desagravo público a favor da Assistente Social no município de 

Tijucas. 

 

 

 

QUADRO SÍNTESE DAS DENÚNCIAS /PROCESSOS ÉTICOS 2012: 

DENÚNCIAS  
QUANTITATIVO 

Denúncias Recebidas 05 
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Desaforamento 02 

Análise de Denúncias em andamento 13 

Pareceres indicando pelo arquivamento da denúncia 05 

Pareceres indicando instauração do processo ético  04 

Deliberação do Conselho Pleno pelo arquivamento da denúncia 05 

Deliberação do Conselho Pleno pela instauração do processo 04 

Processos Disciplinar Ético em Andamento 08 

Comissões de Instruções  03 

Processos Julgados 04 

Desagravo Público 01 

 

 

 Após a formação da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos, a partir das 

deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS e mediante a participação de 

integrantes do CRESS no Seminário Nacional de Serviço Social e a Questão Urbana no 

Capitalismo Contemporâneo, a Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos, planejou 

suas ações, priorizando o que segue: 

 

a) Seminário - População em situação de Rua e o Serviço Social:concepções, 

práticas e contradições – a organização dessa atividade foi uma iniciativa da 

Comissão Ampliada de Ética e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social – 

GEPSS da Universidade Federal de Santa Catarina e ocorreu em 25 de outubro, no 

Auditório/Plenarinho da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. A categoria lotou 

o Auditório, totalizando 130 inscritos/as. O evento objetivou conhecer as políticas 

públicas direcionadas a população em situação de rua, refletir sobre as práticas 

profissionais junto a essa população e dialogar com o movimento de população em 

situação de rua. 

b) Priorizar os estudos em torno da concepção de “Direitos Humanos” e a Questão 

Carcerária e o papel do Serviço Social: durante o ano iniciamos o mapeamento para 

identificar em quais unidades prisionais, conta-se a atuação do serviço social; o 

mapeamento, ainda não foi concluído. Realizamos, também, três reuniões com um 

grupo de profissionais do sistema prisional catarinense, com o objetivo de refletir 
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acerca das atribuições técnico profissionais dos/as assistentes sociais, naquele espaço 

de trabalho. 

 

2.4.2. Dar continuidade ao Curso Ética em Movimento  

  

 Encontramos alguns desafios na organização das capacitações do Curso Ética em 

Movimento, a exemplo, a falta de disponibilidade dos Agentes Multiplicadores ministrarem o 

Curso e a Atividade Ética em Movimento, somada a dificuldade de articulação em algumas 

regiões do Estado para a organização da atividade, culminaram na realização de apenas uma 

edição do Curso Ética em Movimento. 

 A primeira atividade correspondeu à multiplicação da profissional que participou da 

IX edição de multiplicação do Curso Ética em Movimento – turma 2010 - Assistente Social e 

Agente Multiplicadora Maria Dolores Thiesen. O curso foi desenvolvido na Região Oeste de 

Santa Catarina, no município de Xanxerê, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2012 e, contou 

com a participação de 29 profissionais e uma estudante. 

 A segunda atividade de Ética foi realizada na Região do Médio Vale, no município de 

Jaraguá do Sul, nos dias 27 e 28 de setembro e 17 e 18 de outubro, contou com a participação 

de 44 profissionais. O Curso foi ministrado pelas agentes multiplicadoras Maria Dolores 

Thiesen CRESS Nº 1811 e Cristiane Claudino CRESS Nº 1341. 

 Os dois cursos contaram com a articulação e organização dos núcleos de profissionais 

das regiões, que participaram massivamente dos trabalhos e debates e avaliaram 

positivamente o curso, referendando sua continuidade em todo Estado. Utilizou-se como 

recurso metodológico aulas dialogadas, atividades complementares, trabalho grupal e rodas de 

conversação, subsidiadas por recursos audiovisuais, filmes, músicas e poesias. 

 

a) Participação da Edição do XI Curso de Multiplicação do Ética em Movimento 

organizado pelo CFESS: a edição do Curso de multiplicação Ética em Movimento ocorreu 

na cidade de Florianópolis entre os dias 24 de novembro à 01 de dezembro. Participaram da 

capacitação as agentes fiscais – Edinaura Luza, CRESS 4398 e Maiara Paula de Souza Arten, 

CRESS 4976. 
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b) Elaboração e aprovação do Projeto de Multiplicação do Curso Ética em 

Movimento: elaboração do Projeto de Multiplicação pela Assistente Social Miriam Martins 

Vieira da Rosa, CRESS 1312, que participou da X Edição do Curso Ética em Movimento. O 

Projeto foi aprovado pela Diretoria em reunião de Conselho Pleno, sendo objetivo dessa 

multiplicação, desenvolver o curso para conselheiras da atual gestão e integrantes das 

comissões de instrução. 

 

 

2.4.3.  Ações Planejadas não realizadas 

 

a) Debater a descriminalização do aborto: O CRESS 12ª Região instituiu a Comissão 

ampliada de Ética somente em setembro de 2011. A comissão conta com um grupo pequeno 

de integrantes; priorizamos alguns debates para 2012, entre eles, os debates acerca da 

descriminalização do aborto. Porém, não conseguimos dar seqüência, ficando como debate 

prioritário para 2013. 

 

b) Execução da multiplicação do projeto de Multiplicação da X Edição do Curso 

Ética em Movimento: O desenvolvimento da multiplicação da X Edição do Curso Ética em 

Movimento, não ocorreu pela dificuldade de agenda das conselheiras, definido em Conselho 

Pleno, a edição do mesmo ocorrerá até junho de 2013. 

 

c) Seminário acerca da Violência contra a Mulher e a não aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha em S/C: planejamos esta ação, com o objetivo de dar continuidade as ações 

políticas em defesa da constitucionalidade e a luta pela implementação da Lei 11.340/2006(lei 

Maria da Penha) em articulação com o movimento feminista. O Seminário foi reprogramado 

para 2013. 

 

 

2.5. Comissão de Inscrição  

 

A Comissão de Inscrição do CRESS 12ª Região tem como objetivo habilitar, 

transferir, suspender, cancelar, reinscrever, interromper, confeccionar documentos, informar 

as obrigações pecuniárias dos (as) Assistentes Sociais e Pessoas Jurídicas, de acordo com o 
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artigo 2
o
 da Lei 8662 de 07 de Junho de 1993, e as Resoluções 299/1994, 582/2010 e 

588/2010 do CFESS.  

 

2.5.1. Ações Desenvolvidas 

 

a) Deferir solicitação de inscrição principal: De acordo com o artigo 2º da Lei 8.662 de 

07 de junho de 1993, “os Assistentes Sociais habilitados, para exercerem a profissão é 

obrigatória à inscrição no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, de sua área de 

ação, independentemente do seu enquadramento funcional na instituição”. Atualmente o 

CRESS 12ª Região possui 4078 profissionais inscritos, sendo que no ano de 2012, foram 

efetivadas 243 novas inscrições. 

 

b) Deferir solicitação de cancelamento: o/a profissional habilitado/a poderá requerer o 

cancelamento de sua inscrição, desde que declare o não exercício de qualquer atividade, 

função ou cargo que envolva o exercício profissional do Assistente Social. No ano de 2012, 

atento a Resolução CFESS nº 582/2010 e 588/2010, o CRESS 12ª Região concedeu 136 

cancelamentos de inscrições. 

 

c) Dispensar pagamento de anuidade/Ativo Remido: o artigo 1º da Resolução nº 

299/94 assegura que o/a Assistente Social, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, fica 

dispensado/a do pagamento da anuidade perante os CRESS. Atendendo a Resolução em 

destaque, o CRESS 12ª Região concedeu a isenção de pagamento de anuidade para 167 

profissionais. 

 

d)  Conceder transferência de Inscrição Principal: De acordo com o artigo 39 da 

Resolução CFESS nº 582/2010 “A transferência de inscrição principal de um CRESS para o 

outro poderá ser requerida junto ao CRESS de origem ou de destino”. Assim, este ato 

subdivide-se em dois processos distintos: 

Por homologação: quando a requerimento é realizado no CRESS de origem. No ano de 2012 

o CRESS 12ª Região homologou 39 requerimentos de transferência de inscrição principal. 

Por deferimento: Quando o requerimento é realizado no CRESS de destino. Foram deferidos 

52 requerimentos de transferências de inscrição principal no ano de 2012. 
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e) Deferir Reinscrição: Respaldado no artigo 56 da Resolução CFESS nº 582/2010 que 

versa a possibilidade “do interessado a qualquer tempo, requerer sua reinscrição, sujeitando-se 

às disposições legais e normativas em vigor, sendo atribuído, neste caso, o mesmo número do 

registro anterior”, o CRESS 12ª deferiu o pedido de reinscrição de 38 profissionais durante o 

ano. 

 

f) Deferir apostilamento de nome: O artigo 72 da Resolução do CFESS nº 582/2010 

versa que “o documento de identidade profissional deverá ser atualizado sempre que ocorrer 

modificação da situação original, devendo ser solicitada as mudanças por meio de 

requerimento e documento comprobatório da alteração da situação civil, sendo expedida nova 

via”. Em 2012 o CRESS deferiu pelo apostilamento de nomes de 24 profissionais. 

 

g) Deferir Interrupção do Exercício Profissional: Respaldado pela Resolução nº 582 e  

nº 588 CFESS/2010 em seu art. 62 que versa acerca da interrupção temporária do efetivo 

exercício profissional nos casos de viagem ao exterior, doença devidamente comprovada e por 

pena de privação da liberdade. Porém, no ano em vigor, não houve solicitações de 

interrupção.  

 

h) Deferir Inscrição Secundária: O exercício da profissão simultâneo, por período 

superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área de jurisdição do CRESS em que o 

profissional tenha inscrição principal, também obriga a inscrição secundária no Conselho 

competente. No ano de 2012 realizamos 04 inscrições secundárias. 

 

i) Deferir pelo registro de pessoa Jurídica: O Art. 79 da Resolução CFESS nº 

582/2010 define que é obrigatório o registro das pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, com a finalidade de prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, 

capacitação em Serviço Social. No ano de 2012 registramos 03 entidades jurídicas. 

QUADRO SÍNTESE DOS DEFERIMENTOS/HOMOLOGAÇÕES 2012: 

DEFERIMENTO/HOMOLOGAÇÃO 
QUANTITATIVO 

Inscrição Principal 243 

Cancelamento 136 
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Ativo Remido 13 

Transferência de Inscrição Principal – Homologadas 39 

Transferência de Inscrição Principal – Deferidas 52 

Reinscrição 38 

Apostilamento de nome 24 

Interrupção Registro Profissional 00 

Registro Pessoa Jurídica 3 

Inscrição Secundária 4 

Total de processos movimentados 552 

Fonte: levantamento dos processos executados no CRESS 12ª Região no ano de 2012 

Elaboração: Coordenação Técnica CRESS 12ª Região 

 

j) Encaminhar Resoluções do CFESS para as Unidades de Formação Acadêmicas – 

UFAS: Com objetivo de garantir que as Unidades de Formação Acadêmicas tenham ciência 

das Resoluções do CFESS, acerca dos procedimentos administrativos para o registro 

profissional dos Bacharéis em Serviço Social, O CRESS enviou oficialmente as UFAS as 

Resoluções do CFESS nº 582/2010 e nº 588/2010, por meio dos Ofícios Circulares, além de 

postá-las no site. 

 

 

2.5.2 Atividades não desenvolvidas 

 

2.5.2.1 Desenvolvimento do Projeto “O CRESS na Academia”: através das atividades 

desenvolvidas pelo CRESS, observou-se na rotina diária, através da Comissão de Inscrição, 

que os estudantes e futuros profissionais, não possuem a necessária compreensão acerca das 

atribuições e competências do Conselho, quando solicitam o Registro Profissional. Este 

desconhecimento sobre a entidade que regulamenta no âmbito da sua jurisdição, a profissão 

do Assistente Social, traz uma série de dificuldades institucionais e políticas, para o 

cumprimento das competências do CRESS na relação com os profissionais. Atentos a esta 

questão, desenvolvemos o projeto “O CRESS na Academia”, com o objetivo de aproximar 

os/as alunos/as e futuros profissionais do CRESS, possibilitando contato físico com a 

instituição e, ao mesmo tempo apresentando os debates políticos, éticos e administrativos da 

profissão, conforme segue: 
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 Apresentar o CRESS aos acadêmicos de Serviço Social, a estrutura física, organização 

político-pedagógico; 

 Dar visibilidade às ações do CRESS; 

 Refletir com os estudantes formandos(último ano da graduação) acerca das questões 

Éticas do exercício profissional a partir dos princípios que fundamentam o código de 

1993; 

 Aprofundar o entendimento sobre as competências e ações privativas do Assistente 

Social, conforme a Lei 8662/1993; 

 Apresentar as Resoluções do CFESS 582/2010, 588/2010, 493/2006 e 533/2008; 

 Apontar as demandas postas á profissão na contemporaneidade. 

 

 Encaminhamos o ofício circular Nº 015/2011, para todas as Unidades, com o objetivo 

de apresentar o projeto. No ano de 2011, tivemos a adesão de uma UFA – UNIPLAC da 

Região Serrana/Lages, 35 Alunas acompanhadas de professoras, estiveram na sede do CRESS 

e participaram ativamente do projeto, que contabiliza 8 horas. Todas avaliaram positivamente 

o dia, sugerindo a continuidade e ampla divulgação. No ano de 2012, reafirmamos os ofícios a 

todas as unidades acadêmicas, porém, não tivemos manifestações. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Comissão de Comunicação 

 

A Gestão Ética e Autonomia para Avançar na Luta, alinhada a Política Nacional de 

Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS (2010)
1
, assumiu o compromisso com a  

democratização de informações e da comunicação, fundados nos princípios do Código de 

Ética da/o Assistente Social, reafirmando os princípios da Política em destaque : 

 

                                                 
1
 Política aprovada durante o 39º Encontro Nacional, realizado em setembro de 2010, em Florianópolis/SC e 

trata-se de instrumento político de fortalecimento e potencialização da produção e socialização de informações 

entre os CRESS e o CFESS e dos Órgãos em destaque com a categoria e com a sociedade, centrado no objetivo 

de reafirmar o Projeto Ético Político do Serviço Social. 
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 A comunicação como bem público, em contraposição ao monopólio e à 

mercantilização existente no Brasil; 

   A comunicação como direito humano, devendo constituir-se como espaço de 

denúncia a toda forma de opressão, violação e desrespeito aos direitos humanos; 

 O reconhecimento da dimensão política da comunicação, devendo esta ser utilizada 

em seu caráter de socialização da informação, denúncia e resistência; 

 A utilização da comunicação para o fortalecimento dos movimentos sociais e da classe 

trabalhadora na perspectiva crítica e emancipatória; 

 A utilização da comunicação para contribuir na denúncia, dando visibilidade às 

expressões da “questão social” em âmbito nacional e local; 

 A utilização da comunicação como instrumento de fortalecimento do Projeto Ético-

político profissional; 

 A utilização da comunicação como instrumento de sustentação e defesa dos 

posicionamentos do Conjunto CFESS-CRESS. 

 

Pautada nestes princípios, a Comissão de Comunicação tem por objetivo auxiliar no 

processo de sustentação, publicização e defesa de posicionamento do Conjunto 

CFESS/CRESS com a categoria e com a sociedade. Assim, em 2012 o CRESS investiu 

técnico e financeiramente na Comissão, em especial ao que se refere: renovação do contrato 

com o Assessor de Comunicação que atuou por mais 12 meses, disponibilizando uma 

Coordenadora Técnica para compor a Comissão, com o pagamento mensal de manutenção e 

suporte técnico e hospedagem do site, garantia de ajuda de custo para Assistente Social de 

base compor a Comissão, garantia de impressão e envio dos materiais organizados e 

produzidos. 

 

Concordando com a Política Nacional, que define que a comunicação é reconhecida como 

instrumento fundamental de luta política e ideológica e deve ser utilizada para além de nossa 

comunicação, como uma das ferramentas que possibilite vislumbrar uma nova ordem 

societária e alinhada ao proposto pelo Conjunto CFESS/CRESS, a Comissão de Comunicação 

do CRESS 12ª Região traçou para 2012 um Plano Operativo de ações. 

 

2.6.1. Ações Planejadas 
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a) Aperfeiçoar o sistema de comunicação e divulgação com a categoria, por meio do 

jornal, site, Boletim Eletrônico, CRESS em Debate, Redes Sociais:  

A Comissão de Comunicação, no movimento de continuidade das ações iniciadas em 2011, 

defini estratégias para dar visibilidade às ações do CRESS e potencializar o processo de 

comunicação com a categoria e com a sociedade, por meio dos seguintes instrumentos: 

 

Jornal Via Social: A Política Nacional de Comunicação sugere que os jornais impressos do 

Conjunto CFESS/CRESS, sigam uma periodicidade e garantam espaços para: 

 Divulgação de posicionamentos e intervenções técnico-políticas do Conjunto CFESS-

CRESS; 

 Divulgação de informes sobre gestão de recursos financeiros do CFESS e dos CRESS; 

 Publicação de experiências sobre “fiscalização profissional”; 

 Participação do/a Assistente Social de base por meio de seção de cartas, publicação de 

experiências profissionais inovadoras ou outras formas; 

 Artigos sobre: formação e ética profissional, seguridade social, dentre outros temas 

relevantes à profissão. (CFESS, 2010); 

 Cobertura jornalística/fotográfica de eventos realizados e/ou articulados pelo CRESS. 

 

A Política Nacional ainda versa que o jornal impresso, tem por objetivo divulgar os 

posicionamentos e intervenções técnico-políticas do Conjunto, bem como informes sobre a 

gestão de recursos financeiros, publicar experiências sobre a “fiscalização profissional”, 

garantir espaços para participação do/a Assistente Social de base e publicar artigos sobre 

formação, ética profissional, seguridade, dentre outros temários de relevância profissional. 

Atendendo as recomendações acima elencadas, o jornal impresso do CRESS 12ª Região – 

Via Social, com tiragem de 4.500 exemplares, teve 03 edições em 2012, publicadas nos meses 

de maio, setembro e dezembro, com destaque para os seguintes temários centrais, que 

referenciaram cada edição: 

 

- Via Social maio/2012: Serviço Social na Educação 

- Via Social setembro/2012: Serviço Social de Olhos Abertos para Educação: ensino 

público e de qualidade é direitos de todos; 

- Via Social dezembro/2012: Serviço Social e Direitos Humanos 
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. Regidas pelas orientações da Política Nacional, as edições do Jornal Via Social, em 

2012, garantiram as seguintes editorias: 

 

-  Via CRESS: Informar as Reuniões, Encontros e outros eventos de grande relevância 

e organizados pelo CRESS 12ª Região; 

 

- CRESS em Ação: Dar visibilidade as ações mais importantes realizadas pelo CRESS 

12ª Região; 

 

- Eventos: Espaço para socialização de eventos de interesse dos/as Profissionais; 

 

- Fique sabendo: Espaço informativo de assuntos e notícias de interesse da categoria; 

 

- Artigo: Material produzido por Assistentes Sociais convidados/as estudiosos/as e 

especialistas, focado no processo de formação continuada da categoria ; 

 

- Momento das Comissões: Espaço para divulgação do trabalho realizado pelas 

Comissões e Grupos de Trabalhos do CRESS 12ª Região; 

 

- Sou Assistente Social: Espaço para entrevista com um/a Assistente Social para 

destaque de experiências profissionais em áreas diversas e valorização do fazer 

profissional; 

 

- Aproxime-se de sua Região: Matéria produzida pelos Núcleos/Associações/Grupos de 

Assistentes Sociais, para dar visibilidade às ações realizadas e motivar a participação 

da categoria. 

 

- Balancete: Dar transparência ao processo administrativo – financeiro do CRESS, 

prestando conta de despesas e receita. 

Importante registrar que No dia 24 de outubro, a II Assembleia Geral Ordinária 

deliberou por consultar a categoria acerca da veiculação do jornal Via Social em formato 

eletrônico, o que reduziria assim, os gastos com gráfica e Correio, além da preocupação com a 

questão ambiental. 

 Com base nesta deliberação a Comissão de Comunicação deflagrou em 2012, uma 

consulta a Categoria, por meio de enquete eletrônica, postada no site do CRESS. 

 

Boletim Eletrônico: Na busca de potencializar a utilização da internet como mais uma 

estratégia de comunicação com a categoria, em 2012 foi planejada a continuidade de 

publicação de Boletins Eletrônicos para socializar temas internos das Gestões do CFESS e do 

CRESS, divulgar notícias e publicar matérias de interesse da categoria.  
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Em setembro de 2012 foi publicado o Boletim Eletrônico Edição 24: O CRESS/SC 

presente na luta dos trabalhadores do SUAS, escrito pela Assistente Social de Base Marliange 

da Silva, representante do CRESS no FETSUAS, colaboradora da Comissão de Políticas 

Sociais.  

A Comissão no processo de avaliação e planejamento das ações, avaliou a importância 

de garantir a elaboração sistemática de Boletins Eletrônicos, pois este instrumento garante a 

agilidade no processo de divulgação de informações somado à otimização de recursos 

financeiros. Para 2013, a Comissão planejou a publicação de Boletim Eletrônico com 

periodicidade mensal. 

 

Site: A exemplo do ano anterior, em 2012 o site foi o meio de comunicação mais usado pelo 

CRESS, além de ser um espaço por excelência, de comunicação diária. Ainda utilizou-se 

deste, para hospedagem, divulgação e acesso permanente de outros produtos da Comissão de 

Comunicação, em especial os Boletins Eletrônicos e as edições do Jornal Via Social. 

  O site exigiu a atualização diária de conteúdos, oportunidades de trabalhos e cursos 

para categoria, notícias, legislações, material para estudo, divulgação de eventos, dentre 

outros assuntos importantes e de interesse da categoria. 

 

Redes Sociais: As Redes Sociais apresentam-se como novas estratégias de comunicação com 

a categoria. O CRESS criou uma conta no Facebook em 2011, adicionando mais de 1900 

amigos até o final de 2012. O uso desta mídia eletrônica foi utilizada para postar notícias de 

interesse dos/as Assistentes Sociais, divulgar as ações realizadas, compartilhar links de 

temários relevantes, responder questionamentos e convidar a categoria para eventos. 

 

CRESS em Debate: Material impresso e eletrônico, usado para socializar e debater temários 

relevantes e de interesse da categoria. A elaboração do material conta com a colaboração de 

estudiosos, docentes, Assistentes Sociais de Base, especialistas para elaboração dos textos, a 

convite do CRESS 12ª Região. Em 2012, a Comissão de Comunicação, em parceria com a 

Comissão de Formação e Articulação, publicou o CRESS em Debate: Para Onde Caminha a 

Universidade? Estágio e Mercado de Trabalho escrito pela Profª Drª Maria Teresa dos 

Santos (DSS/UFSC e ABEPSS).  

Estes materiais são distribuídos de formas diversas. Em formato eletrônico, postados no site e 

Facebook e os Impressos, entregues em eventos, visitas de fiscalização e orientação, encartes 

http://www.cress-sc.org.br/docs/Boletim%20n%2024.pdf
http://www.cress-sc.org.br/docs/Boletim%20n%2024.pdf
http://www.cress-sc.org.br/docs/CRESS%20em%20debate%20maio%20de%202012%20web.pdf
http://www.cress-sc.org.br/docs/CRESS%20em%20debate%20maio%20de%202012%20web.pdf
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nas edições dos Jornais impressos, reuniões com os Núcleos/ Grupos/ Associações de 

Assistentes Sociais. 

 

b) Divulgação das principais Resoluções do CFESS por meio do site, Boletim Eletrônico, 

e folder: Certos da importância e necessidade em dar visibilidade as legislações pertinentes a 

profissão, o CRESS 12ª Região deu continuidade ao processo de divulgação da Lei 8.662/93 e 

das principais Resoluções do CFESS por meio do site, e imprimiu em formato de Folder, para 

ampla divulgação e distribuição aos/as profissionais e acadêmicos/as, as normativas: 

 

Lei/ Resolução Ementa 

Lei 8.662/93 
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências 

Resolução CFESS nº 

493/2006 

Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do Assistente Social. 

Resolução CFESS nº 

533/2008 

Regulamenta a SUPERVISÃO DIRETA DE ESTÁGIO no 

Serviço Social 

Resolução CFESS nº 

554/2009 

Dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas 

crianças e adolescentes no processo judicial, sob a Metodologia 

do Depoimento Sem Dano/DSD, como sendo atribuição ou 

competência do profissional Assistente Social. 

Resolução CFESS nº 

557/2009 

Dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas 

conjuntos entre o/a Assistente Social e outros profissionais. 

Resolução CFESS nº 

569/2010 

Dispõe sobre a VEDAÇÃO da realização de terapias associadas 

ao título e/ou ao exercício profissional do/a Assistente Social. 

Resolução CFESS nº 

572/2010 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro nos Conselhos 

Regionais de Serviço Social, dos/as Assistentes Sociais que 

exerçam funções ou atividades de atribuição do/a Assistente 

Social, mesmo que contratados sob a nomenclatura de CARGOS 

GENÉRICOS e dá outras  providências. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_554-2009.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_554-2009.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/RES.CFESS_569-2010.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/RES.CFESS_569-2010.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/RESCFESS572.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/RESCFESS572.pdf
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c) Garantia de realização da reunião da Comissão de Comunicação: Em 2012 a Comissão 

realizou 08 reuniões, sendo os primeiros encontros do ano priorizaram o planejamento das 

ações. Os demais, dentre outras pautas a estruturação das edições do Jornal Via Social e 

atualização do site. Num processo de complementaridade aos encontros presenciais, a 

Comissão estabeleceu um canal sistemático de comunicação e produção de material via email. 

 

d) Participação do Encontro Regional de Representantes da Comissão de Comunicação 

dos CRESS / Sul: Foi realizado no dia 26 de julho, na sede do CRESS 11ª Região, o 2º 

COMUNICASUL, reunindo representantes das Comissões de Comunicação e Assessores dos 

três estados do sul. O CRESS 12ª Região foi representado pela Conselheira Juçara Silva, a 

Coordenadora Técnica Cristiane Claudino e pelo Assessor de Comunicação Cassiano Ferraz. 

O Objetivo do encontro foi garantir espaço para troca de experiências entre as comissões de 

comunicação da Região Sul. 

Para expor o tema escolhido para o evento- “A popularização das Redes Sociais e sua 

importância na comunicação com a sociedade e com os/as profissionais de Serviço Social” – 

o encontro contou com Daniel Keller Mittelbach – Secretário de Comunicação da CUT/PR.  

         O debate sobre o assunto rendeu participações dos representantes dos três estados, 

socializando experiências de como os CRESS têm utilizado estas redes.       

         A Comissão de Comunicação do CRESS 12ª Região apresentou as ferramentas e 

estratégias de comunicação que têm utilizado para manter um diálogo com a categoria e com 

a sociedade, seguido pela apresentação das estratégias dos dois estados vizinhos. 

Após as apresentações as Comissões socializaram informações acerca do 

funcionamento dos sites de cada CRESS, materiais impressos, materiais informativos e 

estratégias de comunicação. O Encontro finalizou com a revisão das propostas apresentadas 

no eixo da Comunicação, no Encontro Descentralizado Sul e no 41ºEncontro Nacional do 

Conjunto CFESS-CRESS. 

 

e) Incentivar a atualização do cadastro pelos profissionais: Em 2012 a Comissão também 

utilizou os meios de comunicação do CRESS para incentivar a categoria no processo de 

atualização dos dados cadastrais. Esta ação pautou-se no grande volume de correspondências 

devolvidas pelo Correio, somadas às dificuldades de contatos, quando necessário, dificultando 

e onerando as ações a serem desenvolvidas pelas Comissões de Trabalho do CRESS (COFI, 

Inscrição, Ética, Inadimplência). 
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 A Comissão deflagrou uma campanha para atualização dos dados cadastrais, 

dialogando com a categoria, via Jornal impresso e facebook, postando um link direto no site, e 

entregando formulários impressos em eventos e visitas de fiscalização e orientação. 

 

f) Cobertura jornalística dos eventos: A fim de socializar as falas, debates e 

encaminhamentos dos eventos, com a categoria e com a sociedade em geral, além de garantir 

a memória e o registro das ações do CRESS, a Comissão de Comunicação garantiu a 

cobertura fotográfica dos seguintes eventos:  

 Reunião do Pleno 2012 – Auditório do CRESS (02/03/2012); 

 Comemoração dia do/da Assistente Social 2012 – Auditório da ALESC (17/05/2012); 

 I Assembléia Geral – Auditório do CRESS (28/06/2012); 

 II ComunicaSul – CRESS/PR Curitiba (26/07/2012); 

 Encontro da COFI – CRESS/PR Curitiba (26/07/2012); 

 I ENPESS – Abertura do evento e palestra – Auditório da ALESC (19/09/2012); 

 I ENPESS – Apresentação de trabalhos – Salas da UFSC (20/09/2012); 

 Reunião com representantes dos Núcleos/Associações/Grupos de Assistentes Sociais 

de SC – Auditório do CRESS (24/10/2012); 

 II Assembléia Geral Ordinária 2012 – Auditório do CRESS (24/10/2012), 

 Ética em Movimento (Evento Nacional) – Auditório Hotel Bristol Castelmar – 

Florianópolis (Cobertura fotográfica dos dias 27 e 29/11/2012 e 01/12/2012). 

 

g) Reafirmar a Política Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS: 

Importante destacar que Política Nacional de Comunicação é mais um instrumento político 

destinado a fortalecer e potencializar a produção e a socialização de informação entre os 

CRESS e o CFESS e destes com a categoria e a sociedade, na direção de reafirmar o Projeto 

Ético-político profissional. (CFESS, 2010). A fim de divulgar a Política, a Comissão de 

Comunicação postou-a no site do CRESS que encontra-se à disposição da categoria e da 

sociedade em geral, para leitura e impressão. 

O processo de avaliação das ações anuais, já apontou a necessidade e importância de outras 

estratégias para dar visibilidade e ampla divulgação da Política. Frente a isso, a Comissão já 

incluiu novas ações no planejamento 2013.  

 

http://www.cress-sc.org.br/conteudo.php?&sys=galeria&&galeria=39
https://picasaweb.google.com/111400456914091570049/ComemoracaoDoDiaDoDaAssistenteSocial2012
https://picasaweb.google.com/111400456914091570049/AssembleiaGeral28062012
http://www.cress-sc.org.br/conteudo.php?&sys=galeria&&galeria=42
http://www.cress-sc.org.br/conteudo.php?&sys=galeria&&galeria=43
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347045725386253.81537.100002424869138&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347045725386253.81537.100002424869138&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.396827653741393.94066.100002424869138&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.396827653741393.94066.100002424869138&type=1
http://www.cress-sc.org.br/conteudo.php?&sys=galeria&&galeria=44
http://www.facebook.com/cress.sc/photos_albums
http://www.cress-sc.org.br/conteudo.php?&sys=noticias&id=462
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h) Investimento na divulgação e visibilidade da profissão no âmbito da sociedade: 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, esta ação centrou-se em duas grandes estratégias, a 

primeira que seguiu um recorte temporal focado no mês de maio e que por meio das 

comemorações alusivas ao mês do Assistente Social a profissão foi divulgada no Estado, pelo 

CRESS 12ª Região e Núcleos/Associações/Grupos de Assistentes Sociais nas rádios, jornais 

municipais e outdoor. Outra estratégia, num movimento mais contínuo, materializou-se pelo 

envio do Jornal Via Social para todas as Prefeituras, Secretarias de Estado, Assembleia 

Legislativa, ONGs, Câmara de Vereadores e outros Conselhos Profissionais. 

 

i) Elaboração de Calendário e Capa para o Carnê da Anuidade: Na busca de garantir a 

divulgação e dar visibilidade ao temário das comemorações alusivas ao mês do/a Assistente 

Social para 2013, aprovado no 41º Encontro Nacional CFESS/ CRESS: “Serviço Social na 

Luta Contra a Exploração do Trabalho”. A Comissão adotou este mesmo mote para confecção 

da capa do carnê da anuidade e do calendário 2013. O material foi encaminhado para todos 

os/as Assistentes Sociais, inscritos no Conselho Regional. E o calendário, enviado também, 

para as Prefeituras, Secretarias de Estado, Assembleia Legislativa, ONGs, Câmara de 

Vereadores e outros Conselhos Profissionais. 

 

 

2.7 Comissão de Políticas Sociais 

 

A Comissão de Políticas Sociais, que conta com a participação de Conselheiras, 

colaboradores, representantes do CRESS nos Conselhos e Fóruns e coordenação técnica, tem 

por objetivo ser um espaço de discussão e definição de ações políticas a partir das 

deliberações do conjunto CFESS/CRESS, adensando as posições coletivas nos espaços 

deliberativos, seminários e fóruns de Políticas Sociais Públicas. Ainda, no ano de 2012, no 

segundo semestre, as ações da Comissão foram amplamente centradas no Planejamento para o 

ano subsequente. 

 

2.7.1 Ações Planejadas 
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a) Representar o CRESS nos Conselhos de Direitos e de Políticas: Atento à 

importância de compor os espaços democráticos de formulação e controle de políticas 

públicas, enquanto instância institucional e legal de viabilização da participação prevista na 

Constituição Federal, o CRESS 12ª Região, no ano de 2012, garantiu representação nos 

seguintes Conselhos e Fóruns: 

 

 Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA – SC 

Titular: Elisabete Teresinha Galvão – CRESS Nº 1994 

 

 Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 – até maio de 2012 – Nova eleição – 

por questões regimentais do CEAS, o CRESS não pode se candidatar a vaga na 

Assembleia Eletiva 

 

 Conselho Estadual do Idoso – CEI 

Titular: Edi Mota Oliveira – CRESS Nº 0227 

Suplente: Rita de Cássia Gonçalves – CRESS Nº 0204 

 

Conselho Estadual de Saúde – CES 

Titular: Cória Helena Vieira –CRESS 5268 

 

 Conselho Estadual de Entorpecentes – CONEN 

Titular: Simone Serafim Correia – CRESS Nº 2677 

 

 Conselho Municipal de Assistência Social – Florianópolis – CMAS 

Titular: Elisabeth Bahia Férrer – CRESS Nº 0328 

Suplente: Rosangela dos Santos Costa – CRESS Nº 4671- até junho de 2012 

 

 Conselho Municipal de Saúde de São José – CMS 

Titular: Cristiane C. de Campos – CRESS Nº 2396 

 

 Conselho Municipal de Saúde de Canoinhas – CMS 

Titular: Viviana Wachtel Seleme Uba – CRESS Nº 2516 

Suplente: Zeneci Dreher Herbst – CRESS Nº 3114 

 

 Conselho Municipal de Assistência Social de São José – CMAS 

Titular: Cleidiamar Aparecida Furlanetto – CRESS Nº 3432 – até 31 de dezembro 

aguardando posse 

 

 Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA 

Titular: Fernanda Luz Maciel – CRESS Nº 1349 

 

 Conselho Municipal do Idoso- Florianópolis – CMI 

Titular: Maria Cecília Antonia Godtsfriedt – CRESS Nº 1552 

Suplente: Edi Mota Oliveira – CRESS Nº 0227 



52 

 

 

 Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS –FET/SUAS 

Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 

 

 Fórum Estadual de Assistência Social – FEAS – SC 

Titular: Marliange da Silva – CRESS Nº 0918 

 

 Fórum Municipal de Políticas Públicas – FMPP – Florianópolis 

Titular: Elisabeth Bahia Férrer – CRESS Nº 0328 

 

 Comissão de Assistência Social – OAB/SC 

Titular: Edi Mota Oliveira – CRESS Nº 0227 

 

 

b) Planejar ações da Comissão de Políticas Sociais para 2012 e 2013: A partir das 

demandas apresentadas ao CRESS, aliado as deliberações do eixo da Seguridade Social, a 

Comissão de Políticas Sociais, no mês de março de 2012, organizou o Plano Operativo, com o 

objetivo de intensificar os trabalhos nas ações  abaixo apresentadas: 

 

1. Organização Política e jurídica dos Núcleos/Associações/Grupos: Atualmente o 

CRESS conta com a organização de vinte (20) Núcleos/Associações/Grupos nas 

diversas Regiões do Estado. Como consta no Regimento Interno do CRESS 12ª 

Região, em seu art. 6º. Parágrafo 1º “Os CRESS constituirão em seu âmbito de 

jurisdição de comissões, assessorias e, ou conforme o caso, grupos de trabalho, de 

apoio e núcleos”; parágrafo 2º “Os Núcleos são espaços de articulação e organização 

dos Assistentes Sociais que cumprem o papel de interiorização, descentralização e 

democratização da gestão política dos CRESS”. Portanto, busca-se com a organização 

política e jurídica, através da presença de Conselheiras, fazer chegar a todas as regiões 

do Estado, os debates contemporâneos da profissão, bem como as pautas do conjunto 

CFESS/CRESS. Frente estas necessidades a Comissão elaborou uma minuta de 

Resolução, com o objetivo de criar mecanismos para fortalecer e ampliar os espaços 

democráticos de organização e capacitação junto aos núcleos. Com o intuito de buscar 

estratégias de aproximação da categoria profissional com o CRESS 12ª Região, a 

Comissão de Políticas Sociais, realizou uma reunião no dia 24 de outubro na sede do 

CRESS com representantes dos Núcleos/Associações/Grupos de Assistentes Sociais 

no Estado. Estavam presentes representantes das seguintes organizações: Associação 

dos Assistentes sociais da Microrregião do Alto Irani – ASMAI, Núcleo de 
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Assistentes Sociais de Canoinhas e Região – NASCAR, Núcleo de Profissionais de 

Serviço Social do Planalto – NUPSS, Associação de Profissionais de Serviço Social 

de Jaraguá do Sul – APSSO, Núcleo de Assistentes Sociais da Região Carbonífera – 

NUCA, Associação Profissional de Assistentes Sociais do Oeste – APAS, Associação 

de Profissionais de Serviço Social do Meio Oeste de SC – APROMOSSMOSC, 

Associação de Assistentes Sociais de Joinville e Região – AASJOR. O encontro 

garantiu a socialização de informações acerca da dinâmica de trabalho, dos avanços e 

dificuldades encontrados pelos Núcleos/Associações/Grupos em garantir e/ou 

proporcionar um espaço exclusivo da categoria para aprofundamento das questões 

inerentes a defesa do Projeto Ético Político Profissional, bem como da priorização de 

ações em consonância com as deliberações do Conjunto CFESS/CRESS.Num segundo 

momento, a Comissão de Políticas Sociais apresentou uma minuta de Resolução que 

tem por objetivo normatizar a organização política dos Núcleos/Associações/Grupos. 

A referida resolução traz uma proposta diferenciada de organização dos profissionais, 

com um viés de comunicação mais estreito entre a Diretoria do CRESS 12ª Região e a 

categoria e vice versa, propondo ainda uma nomenclatura única, descentralização de 

algumas ações, e uma nova divisão territorial. A referida minuta foi amplamente 

discutida e com as alterações sugeridas pelos presentes será encaminhada a todos os 

Núcleos/Associações/Grupos. Existe ainda o planejamento de uma agenda em 

conjunto onde a diretoria do CRESS estará realizando um encontro em cada região, 

ainda no primeiro semestre de 2013.Importante destacar que a referida Resolução não 

intenciona interferir na autonomia dos Núcleos/Associações/Grupos já constituídos, 

sendo que os mesmos poderão continuar organizados da maneira atual. 

  

 

2. Aprovação da Resolução CRESS 015/2012: considerando a deliberação do 40º 

Encontro Nacional CFESS/CRESS, que prevê a definição dos princípios de atuação 

das representações, tendo como uma das referências os princípios do código de Ética 

Profissional e a definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 

monitoramento das representações; considerando a necessidade de regulamentar a 

representação do CRESS 12ª Região nos espaços da sociedade civil, tais como 

Conselhos, Fóruns, Comissões e entidades similares, no âmbito municipal e estadual; 

considerando serem os referidos espaços importantes mecanismos de controle social; 
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e, considerando a necessidade de alternância das representações nestes espaços; o 

CRESS criou a Resolução 015/2012 de 20 abril de 2012, que regulamenta as 

condicionalidades para representação do Conselho Regional de Serviço Social – 

CRESS 12ª Região nos espaços públicos ou da sociedade civil, no âmbito dos 

municípios e do Estado. A presente Resolução foi construída de forma participativa 

contou com os/as representantes do CRESS nos espaços dos Fóruns e Conselhos nas 

reuniões da comissão, após amplo debate, foi aprovada. 

 

 

3. Participar do Debate Regional e Nacional acerca da definição dos Trabalhadores 

do SUAS: no dia 13 de abril de 2012, no Rio de Janeiro foi realizada a Plenária 

Nacional dos Trabalhadores (as) do SUAS para a apreciação da Carta de Princípios e 

do Regimento Interno do Fórum Nacional dos Trabalhadores (as) do SUAS- 

FNTSUAS e definida a Coordenação Nacional, com a participação de diversos Fóruns 

Estaduais dos Trabalhadores (as) do SUAS (FETSUAS), instituídos e em formação e 

entidades nacionais representativas dos trabalhadores (as) do SUAS. No dia 14/04 foi 

realizada a Oficina Metodológica sobre Negociação Coletiva promovida pelo 

FNTSUAS para preparação de dirigentes sindicais e entidades representativas de 

categorias profissionais para a negociação nas Mesas de Negociação do SUAS. A 

Carta de Princípios e o Regimento Interno do FNTSUAS são documentos 

estruturantes para o movimento dos Trabalhadores/as e ratificaram as lutas pela 

efetivação da NOB/RH/SUAS, especialmente a instalação das Mesas Permanentes de 

Negociação e a consolidação da Política de Assistência Social.  A nova Coordenação 

Nacional eleita é composta de 13 entidades nacionais representativa dos Trabalhadores 

(as) (FENAS; GNPe; FNS; CFESS; FENAPSI; CFP; ABRATO; COFFITO; UBAM; 

ABEDEV; CNTSS; FENATIBREF e CONFETAM)  e 13 Fóruns Estaduais de 

Trabalhadores (as) do SUAS(FETSUAS) presentes à Plenária, sendo que o Fórum  

Estadual dos Trabalhadores (as) do SUAS de Santa Catarina – FETSUAS /SC foi 

eleito, juntamente com os FETSUAS do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso Do Sul, Minas Gerais; Paraná, Piaui, Rio De Janeiro; Rio 

Grande Do Sul e São Paulo.O FETSUAS/SC esteve representado na Plenária Nacional 

pela AS Marliange da Silva, a qual representa o CRESS/SC no FETSUAS/SC. A tese 

da defesa da composição da coordenação nacional do fórum com a participação de 
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representantes dos fóruns estaduais é constitutiva da agenda política do Conjunto 

CFESS/CRESS, deliberada no 40 º Encontro CFESS/CRESS e defendida pelo Fórum 

Estadual dos Trabalhadores (as) do SUAS de Santa Catarina – FETSUAS /SC. A 

participação efetiva dos FETSUAS na Coordenação é condição intrínseca à natureza 

do FNTSUAS e garante densidade, legitimidade e capilaridade às discussões e 

deliberações nacionais.Na perspectiva de fortalecer a organização estadual, o 

FETSUAS/SC participou de reunião do FNTSUAS, na Conferência Nacional e em 

Reuniões da Coordenação FNTSUAS em 29 de novembro de 2011, em 22 e 23 de 

fevereiro de 2012 e em 22 de março de 2012, contribuindo com a elaboração e 

definição da Carta de Princípios e Regimento Interno do FNTSUAS. A organização 

estadual dos trabalhadores do SUAS é uma realidade em Santa Catarina, por meio da 

instalação do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS ( FETSUAS/SC), na  

perspectiva do fortalecimento de lutas e formas de organização que impactem 

politicamente na gestão do trabalho no SUAS e no entendimento de que a qualidade 

dos serviços prestados à população depende drasticamente das condições e relações de 

trabalho, das dimensões dos vínculos trabalhistas, de fatores materiais para o 

desenvolvimento de atividades e de condições éticas e técnicas dos trabalhadores. 

Neste sentido, o Fórum tem se reunido sistematicamente, desde dezembro de 2010, 

com a participação de representantes de categorias profissionais de Assistentes 

Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Terapeutas Ocupacionais, Advogados, de 

trabalhadores em geral e de Conselheiros Municipais e Estadual do segmento dos 

Trabalhadores (as) do SUAS.   

Neste período, destaca-se a atuação do FETSUAS/SC: 

 Realização de reuniões ordinárias, com a emissão de boletim “Notícias aos 

Trabalhadores (as) do SUAS”, com destaque para a Reunião Ampliada de 09 de abril 

de 2012; 

 Participação no Seminário Estadual dos Gestores e Trabalhadores da Política de 

Assistência Social e em Conferências Municipais; 

 Participação na Mesa de Abertura da VIII Conferência Estadual de Assistência Social, 

com elaboração de “Carta aos Trabalhadores”; 

 -Participação na Reunião Nacional do FNTSUAS ocorrida na VIII Conferência 

Nacional de Assistência Nacional e em reuniões da Coordenação Nacional; 
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 Participação em Audiências públicas e demais reuniões para discussão da AS  e das 

questões dos trabalhadores (as); 

 Representação em espaços de luta pela consolidação da AS em SC, juntamente com o 

CEAS/S, com o Fórum Estadual Permanente de Assistência Social (FEPAS), Frente 

Estadual Parlamentar em Defesa da AS  e demais movimentos sociais. 

Destaca-se que a Região Sul, instaurou, de forma pioneira o Fórum Regional Sul dos 

Trabalhadores (as) do SUAS ( FORTSUAS/SUL) em reunião nos  10 e 11 de fevereiro de 

2012 em Florianópolis com a presença de representantes dos FETSUAS da Região Sul, com o 

objetivo de avaliar o processo de implantação e consolidação dos FETSUAS nos Estados da 

Região Sul e de planejar ações de formação, investindo no fortalecimento do lugar ético-

técnico-político dos trabalhadores no processo de implementação do SUAS, expressando 

protagonismo e compromisso social do segmento trabalhadores.    

Do planejamento do FETSUAS/SC consta: 

 a realização da Plenária Catarinense dos Trabalhadores (as) do SUAS, com a 

aproximação das categorias profissionais e dos trabalhadores do SUAS,  

 o fortalecimento das iniciativas para criação dos Fóruns Municipais, a exemplo do 

Fórum recém criado no Município de Itajaí,  

 a atuação nas lutas dos trabalhadores catarinenses  e da Assistência Social; 

  participação efetiva para o fortalecimento do  Fórum Regional Sul dos Trabalhadores 

do SUAS e da representação dos Conselheiros do segmento dos Trabalhadores (as) do 

CEAS/SC. 

O Fórum dos Trabalhadores é uma instância política organizativa decisiva para a 

consolidação do SUAS e da Política de Assistência Social, na perspectiva da qualidade dos 

serviços e da valorização dos seus trabalhadores.  

 

4. GT Educação: O Conjunto CFESS/CRESS articulou estratégias para garantir espaços 

de debates e reflexões acerca do Serviço Social na Educação e elaboração de um 

documento de referência para o exercício profissional, nesta Política. Num movimento 

de continuidade a este processo, o Conselho Regional de Serviço Social 12° Região, 

por meio do Grupo de Trabalho Serviço Social na Educação trabalhou intensamente 

em 2012, no processo coletivo de construção do documento Subsídios para  o debate 

sobre o Serviço Social na Educação – CRESS 12ª Região: 
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Para tanto, traçou como itinerário metodológico para debate e contribuições regionais ao 

documento Subsídios para  o debate sobre o Serviço Social na Educação  : 

 

1) O documento foi pauta das reuniões do GT Educação desde novembro de  2011; 

2) Foi elaborada uma síntese do documento a fim de facilitar a leitura e compreensão por 

parte da categoria, sendo divulgada, juntamente com o documento, nos meios de 

comunicação do CRESS 12ª Região; 

3) Após definição por debates regionais do documento, o CRESS solicitou aos 

Núcleos/Associações/Grupos de Assistentes Sociais a indicação e contatos de um/a 

Assistente Social como referência regional. Este/a profissional responsabilizou-se pela 

articulação local para debate do documento;  

 

Apresentando o cenário dos Debates Regionais em Santa Catarina: 

 

REGIÃO 

TÍTULO DO 

EVENTO 

DATA E 

LOCAL 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

METODOLOGIA-

DINÂMICA 

OESTE 

 

 

Associação Profissional 

dos Assistentes Sociais 

do Oeste de Santa 

Catarina 

 

 (APAS) 

 

Debate sobre o 

Serviço Social na 

Educação 

 

 

Data: 08/03/12         

13/03/12 

 

 

Local: AMOSC 

1º Encontro – 10 

participantes (09 

assistentes sociais e 

uma pedagoga). 02 

assistentes sociais 

atuam como 

professoras no ensino 

superior, 02 atuam na 

educação infantil, 

fundamental e médio; 

duas atuam na 

educação especial; três 

atuam no ensino 

superior e uma 

pedagoga que atua na 

Associação dos 

municípios do Oeste 

de Santa Catarina 

(AMOSC). 

2º Encontro – 05 

Convite encaminhado 

por   e-mail/telefone 

por meio da APAS. 

 

1º Encontro: 

apresentação do grupo 

e troca de 

experiências; 

 

 

 

Formação de comissão 

para sistematizar o 

material as 

contribuições dos 

assistentes sociais 

envolvidos no debate. 
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assistentes sociais 

(uma que atua na 

educação especial; 01 

atuante na educação 

fundamental e médio; 

02 do ensino superior e 

01 que atua na 

AMOSC). 

 

 

MAFRA 

 

Núcleo de Assistentes 

Sociais de Mafra 

 

Reunião Ordinária 

do Núcleo de 

Assistentes 

Sociais de Mafra 

Data: 06/03/2012 

Local: Associação 

dos Municípios do 

Planalto Norte 

Catarinense 

(AMPLANORTE) 

 

5 Assistentes Sociais 

que atuam em outras 

áreas 

 

 

Documentos: 

Subsídios S.S na 

Educação; Subsídios 

S.S na Educação 

(síntese) e Ofício 

Circular nº 003/2012 

encaminhados para 

leitura prévia. 

Agendamento de 

reunião do Núcleo 

para debater os 

referidos Documentos 

e construir as 

contribuições acerca 

da temática.  

 

CANOINHAS  

 

Núcleo de Assistentes 

Sociais de Canoinhas e 

Região 

 

(NASCAR) 

 

 

1ª Reunião dos 

Assistentes 

Sociais atuando na 

área da educação 

em Canoinhas-SC 

 

Data: 12/03/2012 

Local: Prefeitura 

Municipal de 

Canoinhas, sala de 

reuniões do 

Centro 

Administrativo 

Haroldo Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

6 participantes  (5  

assistentes sociais da 

área da educação e 

uma assistente social 

organizadora do evento 

(NASCAR). 

 

 

 

O evento divulgado 

por convite e telefone.  

A reunião iniciou com 

a apresentação dos 

objetivos pela 

Assistente Social 

Zenici D. Herbst, 

presidente do 

NASCAR. 

Leitura do material 

encaminhado pela 

coordenação do GT 

Educação intercalado 

com discussão dos 

pontos relevantes.  

Devido ao limite de 

tempo imposto pela 

incompatibilidade de 
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agendas houve 

também a contribuição 

de material por meio 

eletrônico. 

 

 

BLUMENAU 

 

 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL DE 

BLUMENAU (FURB) 

Coordenadoria de 

Assuntos Estudantis 

 

Contribuições 

para Discussão 

sobre Serviço 

Social na 

Educação 

 

Data: 20/03/2012 

Local: FURB 

 

 

Assistentes Sociais: 

Adriana De Carli 

Deggerone 

Samara Milene 

Tschoeke 

  

 

Contribuições 

apresentam referencias 

da prática profissional 

das duas assistentes 

sociais que atuam na 

Coordenadoria de 

Assuntos Estudantis 

da FURB, setor 

responsável pela 

proposição, execução 

e acompanhamento de 

ações e programas de 

atendimento aos 

estudantes de 

graduação da 

Universidade. 

 

 

GRANDE 

FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

 

Café com Prosa: 

Discutindo o 

Serviço Social na 

Educação 

 

Data: 13/03/2012 

 

Local: Auditório 

do CRESS 12ª 

Região 

 

 

10 participantes. 

O evento contou com a 

participação de 9 

assistentes sociais, 

dessas(es) uma atua na 

área da educação e 

as(os) demais atuam 

em áreas diversas.  

Contou ainda com a 

participação de uma 

pedagoga. 

  

 

 

 

 

 

 

Evento divulgado no 

site do CRESS 

conjuntamente com os 

documentos para 

direcionar as 

discussões.  

 

Apresentação dos 

profissionais 

participantes seguida 

de breve apresentação 

do documento 

Subsídios para o 

Debate sobre Serviço 

Social na Educação. 

 

Discussão sistemática 

a partir dos eixos 

propostos pelo 

documento.  

As contribuições 

foram sistematizadas 

em momento posterior 
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por profissionais que 

compõem o GT 

Educação. 

 

 
Fonte: GT Educação CRESS 12ª Região 

Elaboração: GT Educação 

 

 

4) Foi aprovado em Conselho Pleno à realização de evento Estadual no mês de março ou 

abril/2012 para conclusão das contribuições estadual acerca do documento, garantindo 

o financiamento de despesas das representações regionais dos Núcleos/ 

Associações/Grupos de Assistentes Sociais;·. 

5) Os Núcleos/ Associações/Grupos de Assistentes Sociais realizaram encontros 

regionais para debate e resposta dos eixos indicados no Ofício Circular CFESS nº 

219/2011, contendo orientações para sistematização do produto dos encontros. As 

contribuições regionais foram  enviadas ao CRESS até 15/03/2012, para posterior 

organização e apresentação no Seminário Estadual. ·. 

6) Envio de proposta de instrumental aos Núcleos/ Associações/Grupos para registro dos 

debates e das contribuições regionais acerca do Documento;·. 

7) Realização do evento Café com Prosa : Serviço Social na Educação, no auditório do 

CRESS 12ª Região, em 13/03/2012; 

8) Compilação das contribuições regionais para apresentação, debate e contribuições 

finais no Seminário; 

9) Realização do I Seminário Estadual de Serviço Social na Educação: subsídios para 

debate.  

 

I SEMINÁRIO ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: SUBSÍDIOS 

PARA O DEBATE 

 

O CRESS 12 ª Região, por meio do GT Educação, realizou o I SEMINÁRIO 

ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: SUBSÍDIOS PARA O DEBATE 

10/04/2012, no Auditório do Centro Sócio Econômico /UFSC. 

O evento fundou-se nas Deliberações do 39º e 40ª Encontro Nacional CFESS/CRESS, 

ocorridos respectivamente em Florianópolis e Brasília, nos anos de 2010 e 2011, onde a 
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categoria se comprometeu a retomar o debate e a inserção na luta do Serviço Social na 

educação, por várias ações, e por ora destacamos:  

1. Motivar e acompanhar a realização de debates estaduais e regionais, a partir do 

documento “Subsídios para o Serviço Social na Educação; 

2. Realizar Seminário Nacional em 2012, antecedido dos Seminários Estaduais; 

3. Incentivar a criação e continuidade dos Grupos de Trabalho sobre Serviço Social na 

Educação junto aos CRESS, estimulando a sistematização das experiências. 

 Atento às deliberações do Conjunto CFESS/CRESS o Grupo de Trabalho Serviço 

Social na Educação do CRESS 12ª Região, deflagrou um processo descentralizado de debates 

e contribuições ao Documento, por meio dos Núcleos/Grupos/ Associações de Assistentes 

Sociais no Estado. Na sequencia organizou o Seminário Estadual com os seguintes objetivos: 

- Sistematizar as contribuições regionais acerca do documento: Subsídios para Debate sobre 

o Serviço Social na Educação; 

- Garantir a participação de Santa Catarina no debate nacional e na construção do 

documento final que dará uma direção às ações do Serviço Social na Política de Educação. 

 O evento contou com a presença da representante do CFESS, Conselheira Kátia 

Regina Madeira CRESS 1227, que ressaltou a importância dos/as Assistentes Sociais de Santa 

Catarina estarem participando, do processo nacional de construção de documento que 

orientará o exercício profissional na Política da Educação. E ainda, compareceu e abriu 

espaço para diálogos e lutas conjuntas para garantia de Assistentes Sociais nas Escolas 

Públicas, a Deputada Estadual Luciane Carminatti. 

 A Mesa Exercício Profissional em Pauta, composta pelas Assistentes Sociais Carla R. 

Bressan CRESS 0903 e Micheli K. Faustino CRESS 1860, reafirmaram a importância e a 

necessidade do/a Assistente Social na Educação, destacando o exercício profissional e a 

socialização de experiência na política em destaque. 

 O Seminário formalizou-se como um espaço de trabalho onde os/as 52 participantes, 

na grande maioria Assistentes Sociais atuantes na Política de Educação, debateram e 

registraram suas contribuições ao documento: Subsídios para Debate do Serviço Social na 

Educação.  

 O material resultante do Seminário, produzido em Santa Catarina, foi encaminhado ao 

GT Educação Nacional, para contribuições finais no lº Seminário Nacional de Serviço Social 

na Educação, realizado em junho de 2012, em Maceio/AL. O GT Educação do CRESS 12ª 
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Região, representado pela Conselheira Juçara Rosa e a Coordenadora Técnica Cristiane 

Claudino, participou ativamente deste processo, na defesa das contribuições estadual. 

 

5. Calendário de Reuniões mensais: A Comissão terá calendário de reuniões ordinárias 

mensais e extraordinariamente quando necessário. As pautas serão pré-definidas e contarão 

com as demandas que chegam através das representações do CRESS nos espaços de controle 

social e demandas apresentadas ao CRESS, bem como a organização do seminário, 

organização das visitas para a organização política e jurídica aos 

Núcleos/Associações/Grupos. 

 

6. Construção do Fluxograma da Representação do CRESS 12ª Região nos Fóruns e 

Conselhos: no sentido de dar visibilidade às representações do CRESS no Estado nos 

diversos espaços de construção de políticas e de controle social, organizou-se o 

Fluxograma que demonstra os diferentes espaços no qual a comissão de políticas esta 

inserida e é demandada. 

 

2.7.2  Ações não realizadas 

 

a) Pautar discussões acerca da autonomia profissional com os Núcleos profissionais: 

tendo por objetivo fortalecer o exercício profissional no interior do Estado, bem como 
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fortalecer a compreensão da categoria e dar visibilidade do CRESS junto a sociedade esta 

ação foi pautada. Frente a algumas dificuldades de agenda, esta ação ficou reagendada para o 

primeiro semestre de 2013. 

 

b) Seminário Estadual - Seguridade Social numa perspectiva ampliada: O Assistente 

Social na luta pela integralidade das Políticas Sociais: o Seminário terria por objetivo 

Intensificar o debate sobre o trabalho do assistente social com ênfase na luta pela 

integralidade das políticas frente à efetivação dos direitos sociais elencados no Art. 6º da 

Constituição Federal. Para isto, recortou-se algumas deliberações do eixo seguridade, que 

deverão ser contemplados na organização do seminário, conforme segue: Aproximar o debate 

sobre serviço social na Educação; discutir a política previdenciária e o serviço social no 

contexto do INSS – usuários da previdência e BPC; discutir a Política de atendimento a 

criança e adolescente e sua transversalidade com as demais políticas; serviço Social no 

Controle Social das diversas políticas públicas; discutir a política de Segurança Alimentar e 

sua transversalidade com a Assistência Social e Saúde; discutir a Política de Saúde com 

posicionamento contrário as OS e as OSCIPS, fortalecer a luta pela efetivação da Reforma 

Psiquiátrica, e discutir a política de Saúde no Sistema Prisional; discutir a Inserção do Serviço 

Social na Política Urbana e Rural juntamente com os movimentos sociais; intensificar os 

debates acerca da Economia Solidária. Por questões internas da comissão o seminário foi 

transferido para o ano de 2013. 

 

 

2.8  Comissão de Articulação e Formação 

 

A Comissão de Articulação e Formação tem centrado esforços para potencializar e 

qualificar o debate e ações entre a formação e o exercício profissional, estimulando a criação 

de mecanismos de qualificação e fortalecimento da profissão. Com esse objetivo, em 2012 a 

Comissão juntou esforços com a ABEPSS, ENESSO e os/as docentes dos Cursos de Serviço 

Social, filiados ou préfiliados à ABEPSS, para garantir a efetivação da Comissão. 

 As Instituições responderam positivamente ao chamado do CRESS, marcando 

presença e trabalhando ativamente na Comissão, por meio das representações: 



64 

 

- CRESS 12ª Região: Fabiana Luiza Negri, Vanessa Rocha, Eliete Maria de Lima 

(Conselheiras), Cristiane Claudino (Coordenadora Técnica), Edinaura Luza (Agente 

Fiscal); 

- ABEPSS: Ana Maria Baima Cartaxo, Maria Teresa Santos; 

- FURB: Maria Salete da Silva e Jaqueline Samagaia; 

- UNOCHAPECÓ: Claudete Bressan e Deborah Amorim; 

- UNIPLAC: Adriana Zanqueta; 

- UFSC: Keli Regina Dal Prá; 

- Colaboradoras: Inês Pellizzaro  

Neste movimento de fortalecimento da Comissão, o grupo deu centralidade às ações que 

seguem. 

 

 

2.8.1  Ações Planejadas 

 

A Comissão de Articulação e Formação centrou forças para executar as ações  

Planejadas para 2012 e estruturadas no Plano Operativo, sob orientação das deliberações do 

40º Encontro Nacional, do Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a 

Precarização do Ensino Superior e da Política de Educação e Capacitação Permanente dos/as 

Assistentes Sociais. Com base nestes documentos o Plano Operativo estruturou-se em três 

grandes eixos: 

 

1) Implementar a Política de Educação e Capacitação Permanente do Conjunto 

Conjunto CFESS/CRESS:  

 O Conjunto CFESS/CRESS definiu a Política de Educação e Capacitação Permanente 

como mais um instrumento político direcionado a fortalecer a formação e o exercício 

profissional e contribuir para a garantia da qualidade dos serviços prestados à população 

usuária do Serviço Social brasileiro. (CFESS, 2010). 

 

A Política de Educação Permanente aponta como objetivos: 

 

Objetivo Geral 

http://www.cress-sc.org.br/img/paginas/pep.pdf
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 Consolidar uma Política Nacional de Educação Permanente no âmbito do Conjunto 

CFESS-CRESS, voltada para a promoção do aprimoramento intelectual, técnico e político 

dos/as assistentes sociais, como forma de qualificar o exercício profissional, fortalecendo sua 

inserção qualificada e crítica no mundo do trabalho; bem como consolidar o projeto ético-

político do Serviço Social e potencializar a melhoria dos serviços prestados aos/às 

usuários/as. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar a democratização da educação permanente na área do Serviço Social, 

visando à geração de impactos ampliados na qualificação dos/as assistentes sociais; 

 Contribuir para a análise crítica do Serviço Social no âmbito das relações 

capital/trabalho e do Estado/sociedade, mediante as formas de enfrentamento da 

“questão social”; 

 Subsidiar a qualificação das competências e atribuições dos/as assistentes sociais nas 

específicas condições e relações de trabalho vigentes no país, reconhecendo as forças 

políticas em luta pela hegemonia; 

 Qualificar o exercício profissional dos/as assistentes sociais nos processos de 

concepção,formulação, gestão, acompanhamento e avaliação de planos, programas e 

projetos sociais; 

 Disseminar o debate contemporâneo sobre o instrumental teórico, conceitual, técnico, 

ético e político do Serviço Social; 

 Possibilitar articulação entre o Conjunto CFESS-CRESS e as Unidades de Formação 

Acadêmica do Serviço Social, no processo de valorização da profissão e qualificação 

do exercício profissional; 

 Promover articulação com entidades representativas dos/as usuários/as e movimentos 

sociais na análise sobre a questão social, provocando reflexões sobre a realidade 

socioeconômica e política que permeia a intervenção profissional; 

 Potencializar, no âmbito das Unidades de Formação Acadêmicas, os fóruns de 

supervisores de estágio como espaços de articulação, fortalecimento do exercício 

profissional e enfrentamento das demandas acerca da educação permanente em cada 

região. 
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Alinhada a esta Política, a Comissão de Articulação e Formação deu continuidade ao 

planejamento e fortalecimento de ações político-pedagógicas de enfrentamento ao processo de 

precarização do processo de formação e capacitação continuada da categoria. 

Para tanto, o processo de implementação da Política de Educação Permanente em 

Santa Catarina, foi planejado para execução de ações de responsabilidade direta da Comissão 

de Articulação e Formação e outras, a partir da articulação com as outras Comissões de 

Trabalho e com a Diretoria do CRESS. Assim, a Comissão de Articulação e Formação esteve 

diretamente envolvida no processo de planejamento e realização das seguintes ações: 

 

a) Apoio técnico/financeiro para debates acerca do temário escolhido para as 

comemorações alusivas ao dia do/a Assistente Social: Serviço Social de olhos abertos 

para educação:  

A Comissão de Articulação e Formação, juntamente com a Coordenação Técnica, 

formou uma Comissão Especial para orientações e avaliação de Projetos, para subsidiar 

técnica e financeiramente os Núcleos/ Grupos/Associações de Assistentes Sociais na 

realização de eventos alusivos ao Dia do/a Assistente Social 2012. Dos seis Projetos 

recebidos, três foram aprovados e custeados com o repasse de R$ 800, 00 por Núcleo : 

Associação dos Assistentes Sociais do Extremo-Oeste – APAS; Associação Profissional dos 

Assistentes Sociais do Oeste – APAS e Associação dos Assistentes Sociais do Alto Irani – 

ASMAI. 

 

b)  Realização do Curso ABEPSS Itinerante em Santa Catarina 

O CRESS 12ª Região apoiou a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPSS e estabeleceu parceria para processo de organização e realização do Curso 

“As Diretrizes Curriculares e o Projeto de Formação Profissional de Serviço Social” – 

ABEPSS Itinerante. O Curso traçou como objetivo dar continuidade ao debate sobre a 

formação profissional do Serviço Social brasileiro no contexto atual, visando fortalecê-lo.  

O evento foi organizado em 07módulos, totalizando uma carga horária de 70 

horas/aulas, contemplou os seguintes eixos: 

 Módulo I - Transformações societárias e o projeto de formação profissional do serviço 

social: desafios para a implantação das Diretrizes Curriculares;  
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 Módulo II - O método crítico-dialético e os Fundamentos teórico-metodológicos do 

SSO na Formação Profissional; 

 Módulo III - Trabalho e Questão Social na Formação Profissional; 

 Módulo IV - Ética Profissional na Formação Profissional; 

 Módulo V - Pesquisa na Formação Profissional; 

 Módulo VI - O estágio supervisionado; 

 Módulo VII – Elaboração do Trabalho síntese 

 Assim, o conteúdo centrou-se na discussão das Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Serviço Social, proposta pela ABEPSS em 1996. Este movimento ocorreu em todas as 

regiões do Brasil, com a perspectiva de fortalecer os espaços coletivos de debate e ações 

acerca da formação profissional, envolvendo docentes, supervisores/as, membros da 

Comissão de Formação dos CRESS e discentes de mestrado e doutorado na área. 

Em Santa Catarina o evento foi realizado nos meses de maio e junho, na Universidade 

Federal de Santa Catarina e contou com a participação das UFAS: UFSC, UNIPLAC, 

UNIARP, UNISUL, FACC e FURB, além de representantes do CRESS 12ª Região e de 

discentes do mestrado e doutorado da UFSC. 

 

c)  I Encontro Regional De Pesquisadores Em Serviço Social 

A Soma de esforços entre A ABEPSS Regional Sul I, o CRESS 12ª Região e da 

UFSC, garantiu a realização do I Encontro Regional de Pesquisadores em Serviço Social, 

no período de 19 a 21 de setembro de 2012, em Florianópolis/SC. 

O evento, preparatório ao XIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

– ENPESS, centrou-se no mesmo temário: “Serviço Social, Acumulação Capitalista e 

Lutas Sociais: o desenvolvimento em questão. 

O ENPESS Regional elencou como objetivos: 

 

Objetivo geral: propiciar o intercâmbio de pesquisadores de Serviço Social da Região Sul do 

Brasil como incentivo e preparatório para o XIII Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Serviço Social  

 

Objetivos específicos: 

· Incentivar o espírito investigativo em Serviço Social; 
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· Possibilitar a socialização de pesquisas desenvolvidas pelos professores, 

· supervisores, estudantes de pós-graduação e graduação e profissionais a partir dos 

eixos temáticos definidos pelos Grupos Temáticos de Pesquisa GTPS – ABEPSS, 

conforme estabelecido para o ENPESS-2012; 

· Facilitar a criação de redes de pesquisa; 

· Proporcionar o encontro entre os núcleos de pesquisa da região. 

 

A programação do evento priorizou Conferências acerca da acumulação capitalista e 

lutas sociais e da formação e exercício profissional e a apresentação de trabalhos pré-

aprovados. Somou-se ao momento de debate coletivo das atividades, um encontro de Núcleos 

de Estudos, Pesquisa e Extensão de todas as Unidades de Ensino filiadas à ABEPSS ou pré-

filiadas e um debate acerca das Residências Multiprofissionais em  Saúde. 

A categoria acenou positivamente ao convite da ABEPSS e dos CRESS, garantindo a 

participação de assistentes sociais e estudantes, dos três Estados da Região Sul, o que resultou 

na inscrição de 130 trabalhos, sendo 105 aprovados. O CD, com a publicação dos trabalhos, 

encontra-se a disposição da categoria, na Biblioteca do CRESS. 

 

d)  Debates Regionais Sobre a Definição de Serviço Social no Mundo:  

Esta ação foi planejada pela Comissão de Articulação e Formação objetivando dar 

visibilidade ao debate sobre a discussão realizada no Workshop que ocorreu no Rio de janeiro 

nos dias 08 e 09 de março de 2012. O evento que se constituiu em um momento histórico para 

o Serviço Social Mundial e principalmente para a América Latina,que pode apresentar à 

Federação Internacional de Trabalhadores Sociais – FITS, a definição de seu conceito sobre o 

Serviço Social. 

  Em 2012 foi possível realizar esta atividade no dia 30 de março, em Chapecó, para 

os/as profissionais da região Oeste. O CRESS foi representado pelas Conselheiras Magali 

Régis Franz e Fabiana Luiza Negri. O evento foi organizado pela Associação Profissional dos 

Assistentes Sociais do Oeste– APAS OESTE, com o tema “Conceituação do Serviço Social 

no mundo”. 

A discussão em Chapecó, foi um momento de reflexão e de materialização da ação 

profissional como forma de operacionalização dos fundamentos teóricos, políticos e éticos do 

Serviço Social. Pois a efetivação do nosso projeto societário passa pela  construção de uma 
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identidade coletiva da profissão a nível mundial.  Faz-se necessário reafirmar perante o 

mundo, a direção do trabalho do serviço social fundamentado na garantia dos direitos sociais 

e na mudança societária. 

Os participantes avaliaram que a discussão deverá ser ampliada para as demais regiões do 

estado. No Planejamento das ações para 2013, a Comissão definiu pela realização deste 

debate, nas regiões Sul, Norte, do Planalto, do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. 

 

e)  Elaborar proposta para realização do I Congresso Catarinense de Assistentes Sociais 

– 2013:  

 

A Comissão de Articulação e Formação apresentou na II Assembleia Geral da 

Categoria, realizada em outubro de 2012, a proposta para realização do I Congresso 

Catarinense de Assistentes Sociais em 2013. 

 Posteriormente, nos meses de outubro e novembro a Comissão dedicou-se na busca de 

informações junto ao CRESS Paraná e na elaboração do Projeto do Congresso. O debate 

coletivo dos conselheiros do CRESS-SC e a troca de experiências com outros CRESS, que já 

realizaram Congressos permitiu que se criasse o movimento para a instituição do I Congresso 

Catarinense de Assistentes Sociais. 

O foco central deste Congresso será o debate do exercício profissional, do processo de 

formação, adentrando em questões relativas à interface da profissão com as políticas sociais e 

a necessidade de adensamento das discussões ético, políticas da profissão. Assim, definiu-se 

pelo Tema Central do evento: Exercício Profissional, Formação e o Projeto Ético Político 

Frente ao Desenvolvimentismo na Atualidade.  

Para implementar a Política de Educação Permanente faz-se necessário o 

envolvimento e a articulação de ações da Diretoria e de outras Comissões de Trabalho do 

CRESS 12ª Região. Neste movimento, em 2012, outras ações e eventos foram realizados: 

 

 Debates e construção coletiva do documento: Subsídios para o Serviço Social na 

Educação; 

 Debate acerca da autonomia no Exercício Profissional; 

 Divulgação de Material, textos e documentos importantes, produzidos pelo Conjunto 

CFESS/CRESS, nos meios de Comunicação do CRESS; 

 Continuidade de atividades dos Cursos Ética em Movimento; 
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 Apoio para estruturação do Fórum Catarinense de Supervisão de Estágio; 

 Debate sobre População de Rua; 

 Potencialização da dimensão pedagógica nas ações de fiscalização do exercício 

profissional, provocando reflexões e estimulando a participação dos/as Assistentes 

Sociais nos espaços de reflexão teórica. 

 

Cabe destacar que as ações elencadas acima, desenvolvidas por outras Comissões de 

Trabalho Interno pela Diretoria, serão detalhadas no corpo do deste Relatório, nos espaços 

reservados para descrições das ações desenvolvidas, por cada Comissão. 

2) Estruturação do Fórum Catarinense de Supervisão: 

 

A Comissão de Articulação e Formação trabalhou, juntamente com a ABEPSS e 

UFAS, no processo de estruturação do Fórum Catarinense de Supervisão. O Fórum foi 

composto por supervisores/as acadêmicos e de campo, acadêmicos em estagio, 

coordenadores/as de estagio de todas as Unidades de Ensino interessadas, CRESS, ABEPSS e 

ENESSO Região VI. 

A proposta firmada é de estabelecer um espaço de dialogo entre os campos de estágio, 

UFAS, ABEPSS, CRESS, ENESSO Região VI, com a finalidade de aprofundar a articulação 

entre os conhecimentos construídos na formação acadêmica e no exercício profissional. 

 As ações do primeiro semestre de 2012, fundaram-se na articulação junto às UFAS 

objetivando o fortalecimento ou criação de Fóruns Locais.  

Ocorreu no dia 16 de outubro de 2012, no Município de Lages/SC, o I Encontro do Fórum 

Catarinense de Supervisão de estágio. Estiveram presentes o CRESS 12ª Região, ABEPSS, e 

supervisores (Campo e Acadêmicos) e estudantes da UNIPLAC, UFSC, UNIASSELVI e 

UNOCHAPECÓ. O evento foi brindado com a fala da Profª Drª Regina Célia Mioto: “Projeto 

Ético-Político e Exercício Profissional do (a) Assistente Social: desafios à sua 

indissociabilidade. 

Neste movimento inicial de estruturação do Fórum, elegeu-se uma Direção Provisória 

e o CRESS irá compor o grupo.  

3) Implementar o Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a 

Precarização do Ensino Superior: 
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No 37º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS foi aprovado à constituição de 

um Grupo de Trabalho Nacional, composto um Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS) de cada região, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social (ABEPSS) e a Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO), que teve dentre outras tarefas a de construir e 

monitorar a implementação do Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e 

Contra a Precarização do Ensino Superior, finalizado em 2011. 

 

O referido Plano estrutura-se em eixos de ações, a saber: 

- Eixo de Ações Relativas à Política Nacional de Fiscalização; 

- Eixo de Ações de Estudos e Pesquisas 

- Eixo de Ações de Articulação com Entidades, Movimentos Sociais e Conselhos; 

- Eixo de Ações Junto ao MEC; 

- Eixo de Ações Junto ao Poder Legislativo; 

- Eixo de Ações Jurídicas; 

- Eixo de Ações Eixo de Ações de Comunicação e Mobilização.  

 

Seguindo as deliberações do Conjunto CFESS/CRESS, a Comissão de Articulação e 

Formação do CRESS 12ª Região articulou uma série de ações a fim de materializar e 

potencializar o Plano de Lutas no Estado, cabendo destacar: 

 

Produção e divulgação de material divulgação: Em 2012, a Comissão de Comunicação, 

publicou o CRESS em Debate: Para Onde Caminha a Universidade? Estágio e Mercado 

de Trabalho escrito pela Profª Drª Maria Teresa dos Santos (DSS/UFSC e ABEPSS). O 

material potencializou, junto com outros documentos e peças, o debate alusivo ao dia do/a 

Assistente Social 2012 que elegeu como temário: Serviço Social de Olhos Abertos para 

Educação: ensino público e de qualidade é direito de todos. 

 

  A Comissão também deflagrou o processo de elaboração do documento intitulado: 

Perguntas e Respostas sobre Supervisão de Estágio. Este documento está sendo elaborado 

pela coordenadora Técnica Cristiane Claudino e pela Agente Fiscal Edinaura Luza, com base 

num estudo das demandas da Comissão de Orientação e Fiscalização referente ao Estágio 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Plano_de_Lutas.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/Plano_de_Lutas.pdf
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Supervisionado. Assim, o material objetiva subsidiar os/as profissionais, elencando respostas 

para as principais dúvidas sobre estágio que chegam até a COFI. 

 

Debate sobre as Resoluções no âmbito do Fórum Estadual dos Supervisores: 

  

 No primeiro semestre de 2012, a Comissão enviou documento para as UFAS, 

salientando a importância da inclusão do debate das Resoluções do CFESS, em especial as 

que versam sobre o processo de formação, nas unidades programáticas das disciplinas. Dentre 

outras, destaca-se a Resolução CFESS 533 e 568 que versam sobre o processo de supervisão 

de estágio. 

 A Comissão também fez a previsão do debate das Resoluções no Fórum Catarinense 

de Supervisão, temário que deverá ser incluída na pauta dos Encontros do Fórum em 2013. 

 

Mobilização para abertura de vagas Públicas de ensino superior:  

 

 Em 2012 a Comissão deu continuidade ao processo de mobilização para abertura de 

vagas públicas de ensino superior, com destaque especial para articulações junto a 

Universidade Federal Fronteira Sul. O Reitor daquela instituição, vem acenando 

positivamente para abertura do Curso de Serviço Social, projetando que isso deva ocorrer em 

2014. Dentre outros encaminhamentos solicitou apoio e orientação do CRESS 12ª Região no 

processo de estruturação do Curso.  

 

Debate acerca das Unidades de Ensino Comunitárias 

   

Por solicitação das Unidades de Ensino Comunitárias que compõem a Comissão de 

Articulação e Formação, foi garantido um momento no Conselho Pleno para as Unidades de 

Ensino apresentarem sua proposta de trabalho.  

Assim, no dia 20 de abril na 14ª Reunião do Conselho Pleno da atual Gestão , com a presença 

da representante da ABEPSS Sul I Profª Ana Maria Baima Cartaxo. Estiveram presentes as 

representantes da UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó, a 

Assistente Social Débora Amorim e Maria Aparecida Lucca Caovilla, vice-reitora de ensino, 

pesquisa e extensão. As mesmas fizeram um resgate histórico da formação das Universidades 

Comunitárias enquanto filantrópicas de assistência sociais, constituídas como fundação. 
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Enfatizaram que em Santa Catarina o sistema ACAFE vem dando sustentação as 

Universidades Filantrópicas. Destacaram que as Universidades Comunitárias em sua 

constituição são privadas e em sua operacionalização são públicas, sendo que o objetivo e ter 

essa questão reconhecida através do PL 7639/2010. Contextualizaram a formação da 

UNOCHAPECO mencionando a dificuldade encontrada no que se refere à compreensão da 

relação publico/privada, o que vem acarretando em dificuldades financeiras para a instituição. 

Atualmente possuem 594 professores e 406 funcionários. Relataram que no ano de 2010 

tiveram 18.503 egressos e em 2011 foram 1.276 estudantes em Estágio. Concederam em 2011 

um total de 4.930 bolsas de estudo, sendo o investimento de R$12.988.988,26 (Doze milhões, 

novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). 

Salientaram que o objetivo da reunião com as Conselheiras do CRESS é no sentido de 

reforçar a importância do processo de formação das Universidades Comunitárias, em especial 

do curso de Serviço Social da UNOCHAPECO. Informaram também que em 2012 existem 

110 estudantes de Serviço Social matriculados, sendo que 60% destes recebem bolsas de 

estudos integrais e 30% parciais. Enfatizou que a Universidade vem fazendo um grande 

esforço para manter o curso de Serviço Social. Afirmou que acredita que o objetivo é o 

mesmo do CRESS, no que tange a defesa da formação publica com qualidade, propondo desta 

forma, uma avaliação da oferta do curso de Serviço Social na Universidade Federal da 

Fronteira Sul, sugerindo que antes aconteça uma pesquisa para avaliar se existem indicativos 

de demanda para oferta do curso em outra região, Assistente Social Dra Ana Maria Baima 

Cartaxo, destacou que na ABEPSS a luta é pela abertura de cursos nas Universidades 

Publicas, o que não é impedimento de apoio a luta das Universidades Comunitárias.  

 

2.8.2 Ações Planejadas e Não realizadas: 

 

Sistematizar as informações acerca das irregularidades das UFAS, em conjunto com a 

COFI 

 

 Frente à demanda de ações e eventos realizados pela Comissão em 2012, outras ações 

de tamanha relevância não foram efetivadas na sua completude. Contudo, a Comissão já 

priorizou esta ação no seu Plano Operativo 2013. 
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2.9. Conselho Fiscal 

 

       O Conselho Fiscal tem como principal função, apreciar as contas do seu respectivo 

CRESS, verificando a regularidade dos documentos contábeis e financeiros. 

            A ação do Conselho Fiscal está vinculada a Comissão Administrativo-Financeira, 

como também a tesouraria. Conta com o suporte da assessoria contábil, a qual é  contratada 

através de licitação.    

 

2.9.1 Ações Planejadas 

 

 Realizar reuniões ordinárias para análise dos balancetes mensais, reformulações 

orçamentárias, proposta orçamentária e relatório de atividades; 

 Submeter ao Conselho Pleno para aprovação, as análises dos balancetes mensais, 

reformulações orçamentárias e prestação de contas; 

 Analisar os documentos contábeis do CRESS, sugerindo providências para a devida 

regularização, quando necessário.   

 

2.9.2 Ações Realizadas 

 

 Realização de (10 ) dez reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; 

 Análise dos balancetes mensais, através de exame minucioso dos documentos 

contábeis; 

 Análise da proposta orçamentária; 

 Análise das reformulações orçamentárias; 

 Reuniões mensais com a assessoria contábil, num total de (14) quatorze no exercício 

de 2012, com a finalidade de esclarecer dúvidas com relação aos procedimentos 

contábeis e financeiros do CRESS; 

 Elaboração de Ata e Parecer, os quais são enviados mensalmente ao CFESS, referente 

ao que foi analisado; 

 As considerações que foram realizadas pelo Conselho Fiscal foram sempre acatadas 

pelo Conselho Pleno, sendo que o CRESS vem efetuando as suas ações fundamentado 

em seu orçamento, procurando manter a sua estabilidade financeira. 
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EXERCÍCIO DE 2012 
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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS/SC 

CNPJ Nº 76.557.099/0001-99 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012 

 

A T I V O  
 

P A S S I V O 
  ATIVO CIRCULANTE 

 
PASSIVO CIRCULANTE   

 Caixa 0 Credores da entidade 0 
 Bancos Movimento 72890,51 Consignações 4597,85 
 Responsável por Suprimento 0 Contribuição Patronal a pagar 217,86 
 Aplicação líq. imed. 265284,78 Restos a Pagar 8117,31 
 TOTAL DO DISPONÍVEL 338175,29 Resultado Pendente 35020,63 
 Anuidades do Exercício a receber 6869,82     
 Adiantamentos a receber 8501,11     
 TOTAL DE CLIENTES 15370,93     
 OUTROS CRÉDITOS       
 Estoque 0 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 47953,65 
 Devedores da Entidades 0     
 Entidades Públicas Devedoras 594,36     
 Resultado Pendente 0,09     
 TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS 594,45     
 TOTAL ATIVO CIRCULANTE 354140,67     
         
 ATIVO NÃO CIRCULANTE   PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 
 ATIVO PERMANENTE       
 INVESTIMENTOS       
 Investimentos 0     
 TOTAL INVESTIMENTOS 0     
 IMOBILIZADO       
 Bens Móveis 124199,52 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
 Bens Imóveis 190402,99     
 Valores-créditos 596858,87 Patrimônio Líquido 1087240,96 
     Superávit do exercício   
 TOTAL IMOBILIZADO 911461,38     
 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 911461,38 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1087240,96 
         
 TOTAL DO ATIVO 1265602,05 TOTAL DO PASSIVO 1135194,61 
  

 

 


