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1. APRESENTAÇÃO

Estamos finalizando o último ano de nossa gestão. No ano de 2013
atingimos alguns resultados que foram além de nossas expectativas, como a
comemoração do cinquentenário do CRESS 10ª Região, a abertura de campo de
estágio em Serviço Social no Conselho, o registro profissional número 10.000, a
confecção do Guia de Legislações profissionais e de Políticas Públicas, a entrega
Coletiva de Carteiras aos/as novos profissionais.
O relatório está estruturado de forma a apresentar as realizações e
resultados obtidos da gestão “CRESSer com Ética” no triênio 2011-2014. Embora
algumas ações não tivessem o mesmo êxito em resultados, o saldo final foi
positivo.
No que tange as ações planejadas, todas as programações e atividades
elencadas no Plano de Metas, em conjunto com as Seccionais de Caxias do Sul e
Pelotas, foram realizadas e atenderam às expectativas esperadas com a
concretização dos compromissos assumidos por esta gestão e com as
deliberações do Conselho Pleno e Assembleia Geral da categoria previstos para o
ano de 2013.
É importante ressaltar que os parâmetros que nortearam essas atividades
foram às decisões coletivas e democráticas tendo em vista as deliberações
emanadas do 42º Encontro Nacional CFESS/CRESS.
Com certeza, não faltaram compromisso, engajamento e resolutividade,
tanto da Diretoria como da equipe de funcionários que compõem o CRESS 10ª
Região. Muito trabalhou-se para planejar os eventos, realizar os cursos de
capacitação dos Nucress dirigidos aos/as profissionais do RS, realizar a sétima
edição do Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais e comemorarmos os 50 anos
de existência do Conselho. Destaca-se ainda, a expansão da multiplicação dos
cursos Ética em Movimento realizados no interior do Estado.
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Outro importante destaque em 2013, foi a realização do Encontro
Descentralizado da Região Sul em Porto Alegre, que contou com a participação da
delegação dos CRESS Paraná e Santa Catarina e com a presença de
Conselheiras do CFESS.
A Gestão priorizou a participação e a representação do Conselho nos
diversos espaços da sociedade com vistas a dar visibilidade à categoria
profissional, articulou-se com entidades parceiras do campo social e com demais
entidades da categoria.
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2. COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DO CRESS/RS
GESTÃO 2011-2014
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Míriam Thais Guterres Dias
Vice-Presidente: Silvia da Silva Tejadas
1ª Secretária: Maria Suzete Müller Lopes
2ª Secretária: Mariana da Silva Vargas
1ª Tesoureira: Sonia Maria A. F. Almeida
2ª Tesoureira: Mara Brum
CONSELHO FISCAL

Elisabete Ramos Glassmann
Iandara Souza da Costa
Míriam Dabdab Domingues Kolinger

Conselheiros (as) Suplentes:
Bruna de Souza Machado *
Vanessa Faria Cardoso**
Anahí Marques Melgaré
Daniela Ferrugem
Denise Terezinha Zampronio Rossetto

*

Desligada da Suplência do CRESS em dez/2013 para concorrer mandato eletivo no
CRESS para o triênio 2014/2017.
** Desligada da Suplência do CRESS em 2013.

5

3. COMPOSIÇÃO DAS SECCIONAIS

Seccional de Caxias do Sul
Roberta Rama de Brito – Coordenadora *
Alessandra Isabel Bombassaro – Tesoureira
Maria Ângela Stallivieri Pistorello – Suplente
Andrea Dandolini Camello – Suplente

Seccional de Pelotas
Maria Izabel Marini Arndt – Coordenadora
Angelita soares Ribeiro – Secretária
Carolina Andersson Bunde – Tesoureira
Aline Wienke Sesterheim – Suplente
Carim Ângela Dummer – Suplente
Cristine Jaques Ribeiro – Suplente

* Desligada da Coordenação da Seccional de Caxias do Sul em dez/2013 para concorrer a

mandato eletivo no CRESS para o triênio 2014/2017.
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4. ASSESSORES
Assessoria Contábil – Maier Contabilidade e Auditoria Ltda.
Assessoria em Comunicação – Martins Comunicação
Assessoria Jurídica – Santos & Kellermann Advogados Associados

5. FUNCIONÁRIOS
Agentes Fiscais: Cleonice Maria Pokorski Stefani e Neorides Bianchini
Coordenadora Técnica: Neide Maria de Oliveira de Lara
Estagiária de Serviço Social: Manuela Fonseca
Secretário Executivo: Fábio Marino Vicente Neves*
Auxiliar administrativo: Dani Leandro Xavier da Costa
Agente administrativo: Joveny Teixeira Silveira Jacobsen
Agente administrativo: Cristiane dos Santos **
Agente adminsitrativo: Paula Ziglia Bicca
Auxiliar de Serviços Gerais: Marilene da Silva Rodrigues
Estagiários:
Leonardo Gonçalves Borges***
Emerson Marques de Oliveira
Lúcio Teixeira Schmidt
Pamela de Oliveira Piasson

* Funcionário demitido em out/2013.
** Funcionária admitida em dez/2011, por contrato temporário, término em dez/2013.
*** Estagiário admitido em Fev/2013 e término de contrato de estágio em Ago/2013.
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6. ORGANOGRAMA DO CRESS 10ª REGIÃO
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7. AÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E
CONSELHO PLENO

Ao longo de 2013, a Diretoria Executiva executou inúmeras atividades
administrativas, entre as quais vinte e oito (28) reuniões, doze (12) reuniões do
Conselho Pleno, duas (02) reuniões de Conselho Pleno Ampliado, uma (01)
reunião da delegação sobre os Encontros Descentralizado e Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, três reuniões preparatórias do Encontro Descentralizado da
Região Sul, uma reunião de planejamento e duas (02) assembleias gerais da
categoria.
O CRESS tomou posse da administração do condomínio, como Síndico,
desde o mês de abril de 2013, designando para responder pela instituição as
Conselheiras Miriam Domingues Kolinger e Mara Brum e, na ausência das
Conselheiras, o funcionário Dani Xavier. O CRESS vem participando ativamente
das reuniões do condomínio do prédio para tratar de assuntos diversos, mas
principalmente, de assuntos relacionados aos processos judiciais que o
condomínio move contra um dos condôminos.
As principais ações do CRESS no decorrer do exercício de 2013, foi a
realização de importantes eventos como a sétima edição do Encontro Gaúcho de
Assistentes Sociais; a comemoração do cinquentenário do CRESS 10ª Região; o II
Seminário Estadual de Serviço Social na Educação, Encontro Descentralizado da
Região Sul, o 8º Encontro Estadual de Representantes do CRESS nas Políticas
Públicas e na Defesa de Direitos e a confecção do Guia de Legislações
Profissionais e Sociais do CRESS 10ª Região para distribuição a todos/as
assistentes sociais, oportunizando, também, download através do site do CRESS.
Para a comemoração ao Dia do Assistente Social e os 50 anos do CRESS
10ª Região, nos dias 16 e 17 de maio, obteve-se o patrocínio da Caixa Econômica
Federal na confecção de materiais personalizados. O encontro gaúcho contou com
a presença de mais de 600 participantes, entre convidados, profissionais, docentes
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e estudantes que se deslocaram de todas as regiões do Estado para prestigiar o
evento. O encontro abordou questões que estão na ordem do dia das nossas
reflexões.
O EGAS tem se configurado como o maior evento estadual realizado pelo
CRESS 10ª Região, que ocorre anualmente e reúne grande número de
profissionais e acadêmicos de Serviço Social. O tema central do evento versou
sobre “Serviço Social na luta contra a exploração do trabalho”. As abordagens de
diferentes enfoques do tema central, como a palestra sobre “O mundo do trabalho
na contemporaneidade e a inserção dos/as assistentes sociais”, proferida pelo Dr.
Ricardo Antunes, trouxe a discussão referente a nova fase da precarização do
trabalho e da nova era dos movimentos sociais, com participação da Dra. Jussara
Mendes que contextualizou a questão do trabalho do/a assistente social.
À tarde, foram realizadas duas mesas redondas, com temas importantes
para o conjunto da categoria pela diversidade e democratização nas mesas e
painéis apresentados. Contou com reflexões de painelistas e debatedores dos
Estados do RS, SP e SC, nos seguintes assuntos: 1) O trabalho do/a assistente
social nos espaços sócio-ocupacionais: sociojurídico, movimento social e
responsabilidade social e, 2) O trabalho do/a assistente social nas Políticas de
Saúde, Assistência Social e Previdência Social.
O encontro alcançou os objetivos propostos ao trazer para participar da
abertura do encontro representantes do CFESS, da ABEPSS da Região Sul e da
ENESSO, em que foi destacada a importância deste espaço para os/as assistentes
sociais e acadêmicos de Serviço Social, além de ilustres palestrantes reconhecidos
nacionalmente. As palestras e os painéis alcançaram os resultados esperados com
a discussão e reflexão sobre a exploração no trabalho na contemporaneidade,
motivando os/as participantes, em alguns momentos, para acalorados debates em
torno das demandas e desafios que envolvem o exercício profissional. Sugeriram
vários temas para futuros encontros, bem como que os palestrantes pudessem ter
mais tempo de exposição para abordagem dos assuntos.
A Comissão organizadora do evento avaliou que o encontro atingiu os
objetivos com a participação e interação da categoria. Os/As participantes em suas
avaliações manifestaram que as abordagens foram produtivas, devido ao
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conhecimento que os/as painelistas e debatedores demonstraram ao transmitir os
temas tratados.
Foi salientada a importância da apresentação do resgate dos 50 anos da
Instituição, visto que muitos/as dos/as participantes não tinham conhecimento da
trajetória histórica do CRESS. Foram resgatados os fatos principais da trajetória do
cinquentenário do CRESS, com apresentação de um vídeo institucional, com
depoimentos de ex-presidentes e a participação do Conselho em fatos históricos
ocorridos no Estado e no país.
As Seccionais do CRESS e os Núcleos Regionais de Serviço Social Nucress também organizaram suas programações em comemoração ao mês do/a
assistente social.
O Encontro Descentralizado da Região Sul realizado pelo CRESSRS, no
mês de julho, reuniu conselheiros/as e assistentes sociais de base dos CRESS
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O CRESSRS teve a participação de
onze (11) delegados/as, representantes da base e da diretoria. No dia 18/07, no
horário da tarde, aconteceu o Seminário das COFIs e o III Comunicasul,
antecedendo a abertura do Encontro Descentralizado. No seminário da
Comunicação foi realizada uma palestra com a presença do presidente do
Sindicato dos Jornalistas, sobre a democratização da comunicação no Brasil.
A

abertura

do

Encontro

Descentralizado

contou

com

o

debate

“(Des)Caminhos da Política Nacional sobre Drogas no Brasil” com a psiquiatra,
Maria Gabriela Godoy e Carlos Guarnieri, acadêmico de Serviço Social da UFRGS,
e a palestra “Serviço Social na luta contra a exploração no trabalho”, apresentada
pelo sociólogo Giovanni Alves.
O CRESS participou do 3º Seminário da Comunicação com duas
representantes e com a delegação no 42º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, no mês de setembro, em Recife.
Não poderia deixar de ser citado, o desligamento no mês de agosto do
funcionário Fábio Neves, Secretário Executivo do CRESS, que prestou serviços
valiosos a categoria durante os 46 anos de trabalho e dedicação ao Conselho.
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Na área administrativo-financeiro a tesouraria realizou intensivamente a
continuidade da campanha nacional de inadimplência até o final do mês de
setembro, enviando e-mails, correspondências via correio, contatos telefônicos e
informes no boletim eletrônico aos/as assistentes sociais.
No campo financeiro, a administração do CRESS investiu em melhorias
nas condições de trabalho dos funcionários, com aquisição de computadores,
notebook, impressora colorida e outros equipamentos essenciais à administração
do Conselho e para a qualidade dos serviços prestados aos/as assistentes sociais.
Visando suprimir a necessidade emergencial de mão-de-obra na sede e
nas seccionais, foram realizados orçamentos para realização de licitação para
empresa executar concurso público. Elaboração de edital de licitação de concurso
público para provimento de cargos, com vagas para agente administrativo na
Seccional de Caxias do Sul, coordenador administrativo na Secretaria Executiva do
CRESS e agentes fiscais para as Seccionais e cadastro reserva para Porto Alegre.
A empresa vencedora foi a Sociedade do Desenvolvimento Vale dos Bandeirantes,
de Santa Catarina. As inscrições serão receitas para o CRESS e a realização das
provas será na cidade de Porto Alegre.
A Diretoria manteve a estratégia de ampliar a inserção do CRESS em
espaços coletivos de atuação com outras categorias profissionais, marcando
presença com regularidade em fóruns, seminários, reuniões, participação em
articulações e encaminhamentos junto a outras entidades parceiras nas lutas em
defesa da classe trabalhadora e das políticas sociais públicas.
No âmbito dos processos éticos o Conselho Pleno se pronunciou pela
instauração de oito (8) processos éticos; três (3) processos éticos foram
arquivados. Foi aprovada a solicitação de ampliação de prazo de um processo
ético. Foram realizados dois (2) julgamentos, sendo que um (1) profissional sofreu
aplicação da penalidade de advertência reservada e no outro processo, as partes
recorreram e solicitaram interposição de recurso junto ao Conselho Federal.
Também,

foram

realizadas

ações

para

responder

as

demandas

emergentes da categoria profissional, como a multiplicação de seis (6) Cursos
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Ética em Movimento, realizados nos Nucress; Capacitações aos Núcleos Regionais
de Serviço Social – Nucress; Acolhida e Entrega Coletiva de Carteiras aos/as
novos/as profissionais e formandos/as de diferentes unidades de ensino do Estado.
Ressalte-se que foi instituído um GT de Plano de Cargos e Salários do
CRESS, composto por duas Conselheiras, que teve o objetivo inicial de realizar
reuniões individuais com os/as funcionários para conhecimento e registro das
atribuições de cada um, nas áreas administras e técnicas do Conselho.
O CRESS recebeu três (3) ajuizamentos de ações individuais referente ao
pagamento a maior de anuidades, o Conselho recorreu, mas foi sentenciado e fez
o pagamento do valor das ações.

8. CONSELHO FISCAL

As demonstrações contábeis do CRESS 10ª Região estão em conformidade
com as instruções e normas contábeis, espelhando a real situação do Conselho.
O Conselho Fiscal realizou doze (12) reuniões ordinárias com a assessoria
contábil, para análise dos balancetes mensais, reformulações orçamentárias,
planejamento e propostas orçamentárias e prestação de contas do CRESS.
Foram apresentadas as Prestações de Contas do exercício de 2013 nas
duas Assembleias e nas reuniões de Conselho Pleno onde os balanços foram
devidamente analisados pelo Conselho Fiscal e aprovados pelo Conselho Pleno.
Os/as membros do Conselho Fiscal durante todo ano, acompanharam a
execução orçamentária, examinando criteriosamente os documentos contábeis e
sugerindo providências para regularização, quando necessárias.
Em três (3) reuniões extraordinárias, o Conselho Fiscal elaborou e propôs
um modelo de ata para ser preenchida nas suas reuniões, que foi analisada pela
assessoria contábil e aprovada em reunião de Diretoria. Também, elaborou e
propôs um modelo de recibo para ressarcimento de despesas com transportes em
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Porto Alegre, a ser utilizado por conselheiros/as, assessores/as, funcionários/as,
membros de comissões de instrução, representantes do CRESS 10ª Região e
demais profissionais quando convidados ou convocados para o desempenho de
atribuições concernentes à entidade. Documento este apresentado e aprovado
pela assessoria contábil e Diretoria, conforme consta na ata de nº 1.914/13.
Ressalta-se, ainda, que foram realizadas reuniões do Conselho Fiscal com a
Diretoria Executiva e Assessoria Contábil para a criação e implementação do Portal
de Transparência a ser disponibilizada no site do CRESS 10ª Região.

9. SECRETARIA EXECUTIVA

A Secretaria Executiva do CRESS compreende os serviços de rotina do
Conselho e ao longo do ano organizou e emitiu 438 ofícios, 2 ofícios circulares da
Tesouraria, 07 ofícios do Conselho Fiscal, 07 Pareceres do Conselho Fiscal, 58
portarias, 39 resoluções, enviou 170 ofícios da presidência do CRESS,
confeccionou 620 cédulas e 1043 ofícios da Comissão de Registro. Procedeu o
arquivamento de documentos, o atendimento aos/as assistentes sociais, a entrega
de carteiras, a emissão de inscrições e registros profissionais, a atualização do
cadastro de assistentes sociais, além de orientações a categoria.
A Secretaria, também teve a incumbência de atendimento das demandas
administrativas das Seccionais de Caxias do Sul e Pelotas; no encaminhamento de
um processo licitatório; no acompanhamento de renovação e término de contratos
de prestadores de serviços, garantindo a Diretoria a viabilidade das ações do
CRESS; realização de orçamentos de materiais gráficos para os eventos, de
confecção do PIN, de pastas suspensas; recebimento de documentos; expedição
de correspondências; expedição de materiais para as Seccionais e Nucress;
confecção de quatro editais; emissão de 1.454 boletos bancários para pagamento
de parcelamento de anuidades enviadas via endereço eletrônico, bem como a
negociação de dívidas de anuidades anteriores; realizou a geração de boletos para
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pagamento de anuidades do exercício vindouro para envio a categoria; expedição
de 374 certificados de regularidade; envio de documentos contábeis para
assessoria contábil, além de realizar outras atribuições determinadas pela Diretoria
Executiva e pertinentes a área administrativa da instituição.
Procedeu, ainda, na troca de empresa de prestação de serviços de
administração de cartões de alimentação e refeição; na reforma e manutenção de
bens móveis do Conselho; na compra de cinco fones headset; na compra de
materiais de higiene e limpeza.
Dentre as tarefas executadas na Secretaria Executiva, foi designado um
funcionário para organização, acompanhamento e monitoramento de processos
éticos e disciplinares.

10. COORDENAÇÃO TÉCNICA

A Coordenadora Técnica desenvolveu suas atividades no assessoramento e
participação junto a Diretoria Executiva nas deliberações do Conselho Pleno,
Assembleias Gerais, na elaboração do relatório anual do Conselho e com
informações e orientação prestadas às Seccionais.
Responsável no acompanhamento e interlocução com os Núcleos Regionais
de Serviço Social – Nucress (27) acompanhou e monitorou a realização dos
projetos de capacitação (15) dos Núcleos, a realização dos cursos Ética em
Movimento no Nucress Centro-Sul e Nucress Uruguaiana e, realizou a
multiplicação do Curso Ética em Movimento no Nucress Litoral Norte e Nucress
São Leopoldo.
No ano de 2013, o CRESS abriu campo de estágio em Serviço Social na
Coordenação Técnica, para supervisionar o estágio a Coordenadora Técnica
realizou o “III Curso Atualização aos Supervisores de Estágio Curricular em Serviço
Social” oferecido pela UFRGS e supervisionou uma estagiária de Serviço Social,
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no período de março a dezembro de 2013. Participou de todas as reuniões de
supervisão na unidade de ensino.
Junto com a Coordenadora Técnica a estagiária desenvolveu suas
atividades no acompanhamento dos Núcleos Regionais de Serviço Social –
Nucress, na realização de pesquisa do acervo documental histórico do Conselho
para a comemoração dos 50 anos do CRESS 10ª Região; no apoio da organização
do 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais e do II Seminário Estadual de
Serviço Social na Educação; criou e alimentou o blog Serviço na Educação com
informações e conteúdos durante o ano; participou das reuniões do GT, da Roda
de Conversa com a temática da educação. No projeto de intervenção de estágio
foram traçadas três metas para o Estágio II, que foram apresentadas e aprovadas
em reunião de Conselho Pleno Ampliado. As metas programadas no projeto foram
a entrega Coletiva de Carteiras para novos/as profissionais assistentes sociais, a
confecção de Cartilha para divulgação da profissão e do Conjunto CFESS/CRESS
10ª Região e visitas aos núcleos regionais.
A Cartilha do CRESS 10ª Região encontra-se em fase de elaboração, com
publicação prevista para o mês de abril de 2014, está sendo organizada pelas
assistentes sociais, Neide Oliveira de Lara e Tatiana Reidel, respectivamente
supervisoras de campo e acadêmica e, pela estagiária de Serviço Social Manuela
Fonseca Pinheiro dos Santos.
Integrou a comissão organizadora do Encontro Descentralizado da Região
Sul, 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais e dos 50 anos do CRESS;
responsável pela elaboração do projeto de patrocínio para realização do encontro
gaúcho; realizou pesquisa documental para a elaboração da história do CRESS;
participou na acolhida de Formandos/as 2013/2; organizou e participou da
coordenação da mesa do 8º Encontro de Representantes do CRESS nos
conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos.
Participou como delegada, representando a categoria de base, do Encontro
Descentralizado da Região Sul e do 42º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, além de outros eventos afins.
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Acompanhou e participou das relações com outras entidades parceiras em
ações políticas do CRESS e atendeu as demandas internas e externas
direcionadas a Diretoria.
Além das atividades acima mencionadas a coordenação técnica executou
o atendimento as diversas demandas da categoria e solicitações de profissionais
de outras áreas; participou na organização da roda de conversa com assistentes
sociais do campo da educação; socializou as informações e documentos
recebidos; participou do GT Serviço Social na Educação e forneceu informações
para matéria jornalística sobre o GT para colocação nas mídias do CRESS;
orientou os Nucress para envio de materiais para a comunicação para serem
socializados no site; efetuou contatos telefônicos e por e-mail com os/as
profissionais,

manteve

a

organização

do

acervo

bibliográfico,

realizou

agendamentos, elaborou ofícios e documentos expedidos pelo Conselho.
Como representante do CRESS 10ª Região no Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS integrou a mesa diretora no cargo de vice-presidente
até Set/2013 e, após como presidente do CMAS, no município de Capão da
Canoa/RS, até o presente. Na 7ª Conferência Municipal de Assistência Social do
município de Capão da Canoa, participou da leitura e aprovação do regimento
interno da conferência, na coordenação de mesa com palestrante, na votação de
delegados e no encerramento do evento.
Também, teve participação nas atividades da Coordenação do GT Serviço
Social na Educação; como membro da Comissão Permanente de Ética; membro da
Comissão Permanente de Arquivamento e Eliminação de Documentos e, suplente
na representação do CRESS no Conselho Municipal dos Diretos das Pessoas com
Deficiência - COMDEPA, no biênio 2012/2014.
Acrescente-se ainda, que a Coordenadora Técnica está prestando
assessoramento a Comissão Regional Eleitoral no processo das eleições do
CRESS 10ª Região para o triênio 2014/2017.
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11. COMISSÕES REGIMENTAIS E TEMÁTICAS
Comissão Administrativo–Financeira:
Sonia Maria Araujo F. Almeida, Mara Brum

Comissão de Comunicação e Imprensa:
Míriam Thais Guterres Dias, Mariana da Silva Vargas, Vanessa Martins, Anahí
Marques Melgaré

Comissão de Licitação:
Miriam Tais Guterres Dias, Sonia Maria A. F. Almeida, Maria Suzete Müller Lopes

Comissão de Orientação e Fiscalização:
Sonia Maria Araújo F. Almeida, Cleonice Maria Pokorski Stefani, Neorides
Bianchini, Maria Bernadette de Moraes Medeiros, Carla

Comissão de Patrimônio:
Iandara Costa da Silva, Maria Suzete Muller Lopes

Comissão de Registros:
Maria Suzete Müller Lopes, Dani Leandro Xavier da Costa

Comissão Formação Profissional:
Sonia Maria A. F. Almeida, Maria Suzete Müller Lopes, Miriam Tais Guterres Dias,
Alessandra Bombassaro

Comissão permanente de Arquivamento e Eliminação de Documentos:
Denise T. Z. Rossetto, Neide Oliveira de Lara, Dani Leandro Xavier

Comissão Permanente de Ética:
Anahí Marques Melgaré, Iandara Costa da Silva, Neide Maria de Oliveira de Lara

Comissão de Seguridade Social:
Elisabete Ramos Glassmann, Miriam Dabdab Domingues Kolinger, Mariana da
Silva Vargas, Neide Oliveira de Lara e Silvia da Silva Tejadas.
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6. 1 – Grupos de Trabalhos

GT de Assistência Social:
Elisabete Ramos Glassmann

GT Previdência Social:
Anahí Marques Melgaré, Mariana da Silva Vargas

GT Questão Urbana:
Miriam Thais Guterres Dias, Sonia Maria A. F. Almeida, Elisabete Ramos
Glassmann, Neide Maria de Oliveira de Lara

GT Saúde:
Miriam Dabdab Domingues Kolinger, Alberto Terres, Lúcia Silveira

GT Serviço Social na Educação:
Neide Maria de Oliveira de Lara, Daniela Ferrugem, Elisabete Ramos Glassmann,
Manuela Fonseca

GT Sócio Jurídico:
Silvia da Silva Tejadas, Mara Brum

12. AÇÕES DAS COMISSÕES

12.1 – COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA

A Assessoria de Comunicação realizou atividades de monitoramento do site
do CFESS, da mídia e de outros de interesse como governos, sindicatos, UFAs,
duas vezes por semana e compartilhamento de pautas no site/facebook/twitter.
Realizou 402 atualizações no site do CRESS através de agendas, destaques,
vagas, documento, etc. e publicou 248 notícias. Gerenciou o Boletim Eletrônico,
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com média de seis notícias por envio. Confeccionou uma edição no mês de
outubro do jornal CRESS Informa.
Divulgou as ações do CRESS na mídia, através de press-realese e/ou
contato telefônico do 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais; Seminário
Estadual Serviço Social na Educação; Seminário Estadual Sociojurídico; Ação pelo
Dia Mundial da Saúde/FOCO; matérias sobre atuação dos/as assistentes sociais
em Santa Maria na tragédia da boate Kiss.
Acompanhou e deu cobertura para os eventos e ações do Conselho como:
encontros dos Nucress e Conselhos Plenos Ampliados; Assembleias Gerais do
CRESS; 8º Encontro Estadual dos Representantes de Conselhos de Políticas
Públicas e de Defesa e Garantia de Direitos; Seminário Estadual Serviço Social na
Educação; Seminário Estadual Serviço Social no Sociojurídico; entregas coletivas
de Carteiras Profissionais; acolhida aos formandos; Assistente Social Conversando
com Assistente Social; Encontro Descentralizado da Região Sul; III ComunicaSul
(RS) e Seminário Regional das COFIs; ação contra o Ato Médico na Esquina
Democrática; Roda de Conversas sobre Drogas; mobilização pelas 30 horas no
centro da cidade; mobilização pelas 30 horas no INSS; 7º Encontro Gaúcho de
Assistentes Sociais e 50 anos do CRESS 10ª Região; mesa redonda "Pareceres:
Demandas do TJ”; matérias sobre atuação dos/as assistentes sociais em Santa
Maria (tragédia da boate Kiss) com a colaboração das conselheiras.
Para a realização dos eventos do CRESS a Assessoria contribuiu na
produção de materiais de comunicação visual de material gráfico para Nucress
(banners); Banners das seccionais, do CRESS e logotipo de 50 anos; Guia de
Legislação; material para 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais (banner,
folder, marca-página, pasta, bloco, risk-rabisk, caneta, crachá, testeira mesa,
sacola, adesivo, faixa, convite, certificado, cartaz, capa para facebook); material
para Seminário Estadual Serviço Social na Educação (folder, banner, marcapágina,

pastas;

panfleto,

certificado);

material

para

Seminário

Estadual

Sociojurídico (cartaz, banner, testeira, certificado); faixa de rua; banners para site e
cartão de final de ano.
Outras ações também estiveram presentes nas atividades da Assessora de
Comunicação, como: Projeto de novo site; orçamentos para materiais de
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comunicação visual, brindes, broche e confecção de novo site; produção de
entrevista/matéria sobre Serviço Social na Educação; atualização de cadastro para
Boletim Eletrônico (trimestral) e relatórios sobre atividades da Assessoria.
A Comissão de Comunicação elaborou e coordenou estratégias de
comunicação com os diversos públicos da entidade, viabilizando campanhas,
divulgação de eventos, atualização constante do site, da página do Facebook, da
página do Twitter do CRESS com notícias e o gerenciamento do Boletim Eletrônico
com envios quinzenais, além dos extras, divulgação de ações na mídia, através de
press-realese e/ou contato telefônico.
Em 2013 foi aumentada a carga horária da assessora de comunicação com
o acréscimo de mais cinco (5) horas semanais, passando ter a carga horária de 25
horas.

12.2 – COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

A Comissão de Ética e Direitos Humanos, que esteve inativa desde a gestão
passada, foi retomada em 2013, com grande dificuldade de acertar agendas para
realização das reuniões. Os membros da CEDH, reuniram-se para tratarem das
prioridades que surgiram e, também, para discutirem sobre questionamentos
referente a internação compulsória.
Os membros da Comissão participaram das reuniões do Conselho de
Drogas – CONED, na preparação para a realização da conferência e, participando
da Comissão de Articulação Política.
A Coordenadora da CEDH e integrante da Frente Estadual Drogas e
Direitos Humanos, confeccionou o artigo “Política de Drogas no Brasil e o debate
no Serviço Social”, que está editado na contra capa do Jornal CRESS Informa nº

95, do mês de setembro/2013, em que abordou a atual Política de Drogas no
Brasil, a promoção da autonomia e do protagonismo das pessoas que usam
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drogas, o respeito aos Direitos Humanos e a consolidação da redução de
danos.

12.3 – COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Comissão de Formação Profissional reuniu-se mensalmente em reuniões
ordinárias que contou em média, com dez (10) participantes, entre esses:
Seccionais, CRESS, UFA’s, docentes e supervisores de campo.
No mês de abril de 2013, a Comissão de Formação realizou a reunião
descentralizada na cidade de Caxias do Sul, que recebeu os integrantes na
Universidade de Caxias do Sul. O encontro teve como tema “Reflexões acerca do
ensino do exercício profissional em Serviço Social na Região da Serra”. Entre os
objetivos estava presente discutir e analisar com os profissionais, estudantes,
professores e coordenadores dos cursos de Serviço Social e gestores de Políticas
Públicas a formação na área e, refletir e construir estratégias cotidianas para o
enfrentamento da qualidade da formação na região, com a participação do reitor da
Universidade de Caxias do Sul, a presidente do CRESS 10ª Região, a
coordenadora da COFI, além de representantes da Seccional de Caxias do Sul,
dos cursos de Serviço Social da UCS, Fisul, Unisinos, Ulbra, Anhanguera,
estudantes e profissionais.

12.4 – COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

A Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional – COFI apresentou
as atividades desenvolvidas durante o ano de 2013, tendo como parâmetros as
ações previstas no Plano Nacional de Fiscalização e no Plano de Ação elaborado
pela COFI e submetido à Assembleia Geral da categoria para apreciação.
Foram realizadas visitas de rotina e de fiscalização no interior do Estado e
na Região Metropolitana, que objetivaram demarcar, defender e valorizar o espaço
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e as prerrogativas da profissão. O contato direto com os/as profissionais buscou
fortalecer a dimensão ética e política da atuação dos/as assistentes sociais. As
ações foram operacionalizadas de forma a dar visibilidade à dimensão Político
Pedagógica da Fiscalização e do Plano de Lutas do Conjunto CFESS/CRESS, na
sua atribuição de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do Assistente
Social.
No primeiro semestre de 2013 foram realizadas visitas de fiscalização que
abrangeram os seguintes municípios e regiões do Estado: Antônio Prado, Flores da
Cunha, Guaporé, Veranópolis, Santa Tereza, Ipê, Erechim, Getúlio Vargas,
Estação, Benjamin Constant, Faxinalzinho, Ipiranga do Sul, Ponte Preta, Campinas
do Sul, Cruzaltense, Erebango, Jacutinga, Quatro Irmãos, Barra do Rio Azul, Três
Arroios, Paulo Bento, Gaurama, Erval Grande, Nonoai, Severiano de Almeida,
Aratiba, Itatiba do Sul, Mariano Moro. Camaquã, Sentinela do Sul e Porto Alegre.
As Agentes Fiscais intensificaram a fiscalização nos serviços e unidades de
saúde, objetivando identificar a presença e atuação dos/as assistentes sociais nas
equipes de saúde, nos setores de Oncologia e Nefrologia, favorecendo a
contratação de profissionais nesses serviços.
A Fiscalização realizou visitas aos campos de estágio de Serviço Social e
unidades de formação que mostraram resultados e efeitos positivos. Estas
intervenções fortaleceram os/as profissionais e demarcaram o compromisso e a
defesa pela qualidade da formação. Destacam-se, também, as visitas realizadas
nos Núcleos de Assistentes Sociais do CRESS (Nucress), cujos contatos e
reuniões contribuíram para o fortalecimento do papel dos Núcleos nas diferentes
regiões junto à categoria e aos gestores.
Nas visitas aos espaços de trabalho de atuação profissional foram
observadas as situações que integram a luta política da categoria, tais como: - a
defesa da qualidade das Políticas Públicas; - a defesa dos Direitos e da Dignidade
Humana; - o compromisso com a qualidade da ação profissional e ampliação de
espaços de atuação, - as condições de trabalho do/a assistente social.
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Demonstrou ser um espaço de instrumentalização, de capacitação e de
aproximação dos e com os profissionais. O exercício da Fiscalização como ação
precípua tem se fortalecido na sua dimensão político-pedagógica, uma vez que as
visitas institucionais também fortalecem o profissional e sua atividade perante as
instituições empregadoras. As Agentes Fiscais realizaram reuniões com gestores e
demais empregadores, para reforçar as competências da profissão, especialmente
no que tange a desmistificar a atuação assistencialista. Os contatos mostraram-se
extremamente positivos. Além da Fiscalização e defesa do legal e regular exercício
profissional, as visitas tem se efetivado como um instrumento eficaz de divulgação
das prerrogativas da profissão, especialmente no que diz respeito à atuação junto
às Políticas Públicas na defesa dos direitos.
Na sede do CRESS, as Agentes Fiscais realizaram atendimentos por e-mail,
telefone e atendimentos presenciais com ou sem agendamento, referentes à
orientação e a situações que indicaram a obstrução ou dificuldade para a prática
dos diretos e dos deveres do/a profissional.
A COFI foi responsável pelo recebimento e análise de representações e
denúncias contra profissionais no exercício de suas funções; auxiliou na
constituição das Comissões de Instrução, que deram andamento aos Processos
Éticos instaurados pelo Conselho Pleno; por meio das situações verificadas e
contribuiu na definição das regiões nas quais foram efetivados os cursos Éticos em
Movimento.
A Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional – COFI programou o
plano de ação previsto para o exercício de 2013, tais ações foram efetivadas
através das atividades e visitas há instituições públicas e privadas no âmbito das
diferentes Políticas Sociais, como: CRAS, CREAS, APAE, CAPS, Instituições de
Longa Permanência para Idosos, Secretarias Municipais de Educação, Clínicas de
Hemodiálise, ONGs voltadas aos diferentes grupos populacionais; CAISM – Centro
de

Saúde

Mental;

Secretarias

da

Saúde;

Hospitais;

Secretarias

da

Administração/Recursos Humanos; Escolas; Secretarias Municipais da Habitação;
Sistema Penitenciário; instituições de acolhimento a crianças e adolescentes,
empresas de Engenharia, entre outras.
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Além das ações mencionadas e das reuniões sistemáticas da COFI, foram
realizados 23 acompanhamentos de vagas para concursos e processos seletivos,
através de editais; seis (6) manifestações para concursos com carga horária de 40
horas semanais; elaboração de 276 documentos; 623 orientações por telefone,
1.421 orientações por escrito via e-mail e setenta e sete (77) na sede do CRESS;
participação em 72 reuniões; participação em duas (2) acolhidas de formandos;
três (3) palestras para acadêmicos nas unidades de ensino; participação na
multiplicação de quatro (4) Cursos Ética em Movimento, além de quatro (4)
indicações para instalação de Comissão de Instrução e encaminhamento de duas
(2) denúncias “ex-officio”.
Na programação da Fiscalização em 2013 foram realizadas visitas em 99
municípios do Estado, visitou 266 instituições e fiscalizou 354 assistentes sociais.
As Agentes Fiscais participaram do Fórum das COFIs no Encontro
Descentralizado da Região Sul, no 42º Encontro Nacional em Recife/PE; em
palestra na Disciplina de Ética da PUCRS; participação nas Assembleias Gerais,
em reuniões do Conselho, em eventos internos promovidos pelo CRESS e eventos
promovidos por outros órgãos.
Destaca-se, ainda, a participação das Fiscais na ação conjunta promovida
pelo Fórum dos Conselhos Profissionais do Rio Grande do Sul, que reuniu 16
Conselhos profissionais e mais de 30 agentes fiscais, com o objetivo de defender e
conscientizar a sociedade para a importância e a valorização de profissional
habilitado para essas atividades. A ação conjunta de prevenção, conscientização e
fiscalização realizou visitas em estabelecimentos de saúde, obras civis, bares,
restaurantes, empresas e outros locais, além de participarem de ações de
orientação e conscientização na cidade de Santa Maria, onde ocorreu a tragédia da
boate Kiss.
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12.5 – COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA

Durante o ano de 2013 a Comissão Permanente de Ética realizou reuniões
de trabalho sistemáticas para análise das representações. Atualmente, a Comissão
funciona com um número mínimo de integrantes, sem a participação de assistentes
sociais de base, o que exige bastante de seus membros.
No segundo semestre, em dezembro, foi realizada reunião com a COFI,
membros da comissão e assessoria jurídica para debate do Código Processual de
Ética e do Código Disciplinar. A discussão foi muito rica e trouxe muitos
questionamentos, prevendo uma capacitação com participação do CFESS, através
de sua assessoria jurídica para maio de 2014, cuja proposta está em construção.
A Comissão, através de dois (2) membros, Neide Maria de Oliveira de Lara
e Anahí Marques Melgaré iniciaram a elaboração de Manual de Orientação
Disciplinar de Processos Éticos, que encontra-se em fase de conclusão,
juntamente com a Coordenadora da COFI, Sonia Maria F. Almeida, com a
finalidade de contribuir e dar conhecimento aos/as assistentes sociais sobre as
etapas dos processos éticos quando da instalação de Comissões de Instruções. O
lançamento do manual está previsto para o início do próximo ano.
Este ano foram protocoladas seis (6) Representações, sendo que duas
encontram-se em estudo para parecer da Comissão Permanente de Ética. Um (1)
processo ético em fase de instauração, três processos instaurados e em
andamento.
A multiplicação do Curso Ética em Movimento em diversos municípios e/ou
regiões do Estado organizado pela Diretoria do CRESS permitiram visualizar uma
formação profissional precária e fragilidades técnicas e éticas dos/as profissionais,
sendo fundamental a continuidade do curso para capacitação na temática da Ética
no Serviço Social.
Verificou-se, novamente, como já apontado no relatório anterior, uma
judicialização de todas as questões sociais, sem buscar um entendimento primeiro,
a fim de esgotar as tensões e conflitos nos locais de trabalho para, então, dirigiremse ao Conselho.
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12.6 – COMISSÃO DE REGISTROS

A Comissão de Registros composta por uma Conselheira e um servidor
administrativo reuniu-se mensalmente para a análise de documentos e solicitações
da categoria.
Na tabela abaixo são apontadas as atividades realizadas no exercício de
2013:

Ações

Nº

Inscrição Principal Definitiva

653

Inscrição Principal Provisória

313

Reinscrição

50

Cancelamento de Inscrição de Pessoa Física

76

Cancelamento de Registro de Pessoa Física

40

Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica

01

Alteração de Nome

28

Cédula de Identidade Profissional

07

Carteira de Identidade Profissional

313

2ª Via Cédula de Identidade Profissional

33

2ª Via da Carteira de Identidade Profissional

05

Deferimento de Transferência

35

Homologação de Transferência

24

Registro de Pessoa Jurídica

03

Apostilamento por mudança de nome de inscrição definitiva

01

Isenção de pagamento de anuidades por atuação militar

02

Suspensão de isenção de pagamento de anuidade por deixar de atuar
como militar

01
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12.7 – COMISSÃO DE ARQUIVAMENTO E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

A Comissão foi criada em agosto de 2013, com aprovação do Conselho
Pleno e indicação de seus membros, seguindo orientação do CFESS que
regulamenta o arquivamento e eliminação dos documentos do Conjunto
CFESS/CRESS. Conforme acordado no 42º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, o CRESS 10ª Região ficou como representante da Região Sul.
A primeira reunião foi para o grupo se estruturar e se familiarizar com a
dinâmica da Comissão, iniciar análise de documentos e, posterior eliminação da
documentação por meio de fragmentação manual ou mecânica. A segunda reunião
se iniciou o trabalho separando, relatando os documentos, e posteriormente
eliminando de maneira mecânica, conforme orientação da resolução do CFESS.
Em setembro e outubro de 2013, aconteceram mais duas reuniões, a qual
se deu sequência ao trabalho, ou seja, analise separação e eliminação manual dos
documentos, com listagem dos documentos eliminados que, após foram enviados
para a reciclagem. Demais procedimentos serão providenciados, como o termo de
eliminação e edital de ciência de eliminação de documentos.
Foi realizado contato com os CRESS Paraná e Santa Catarina para verificar
se já haviam formado as referidas Comissões, sendo que o CRESS 11ª Região
informou que já formalizou sua Comissão, realizou a separação dos documentos e
aguarda

orientação

da

representante

da

Região

Sul

para

os

demais

procedimentos. O CRESS de Santa Catarina, por ocasião do contato realizado
ainda não havia criado a Comissão para Eliminação de Documentos.
A representante da Região Sul, no mês de fevereiro de 2014,
participou de reunião com a Comissão Nacional em Brasília. No seu retorno
forneceu todos os informes e procedimentos que foram repassados na reunião.
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12.8 – COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

A Comissão de Seguridade Social reuniu-se de forma continuada, para
planejar e elaborar os encontros dos Grupos de Trabalhos durante o ano de 2013.
É formada por membros da Gestão e assistentes sociais de base.
A Comissão de Seguridade Social é composta pelos grupos de trabalho –
GT da Assistência Social; GT da Previdência Social; GT da Questão Urbana; GT
Saúde e GT Serviço Social na Educação, bem como na representação do CRESS
em Fóruns, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos.

12.8.1 – GRUPO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O GT da Assistência Social realizou reuniões periódicas ao longo do ano. A
integrante do GT coordena a Comissão de Seguridade Social e representa o
CRESS nos Conselhos abaixo citados.
Como membro titular do Conselho Municipal de Assistência Social de Porto
Alegre, atuou na Comissão de Políticas Sociais, Comissão de Normas, até outubro
de 2013. Participou dos debates sobre os trabalhadores da Assistência Social,
representante da área e escolhida para ser articuladora do Rio Grande do Sul.
Presidiu a Comissão Eleitoral no processo de organização de eleição
complementar de representantes das Comissões Regionais de Assistência Social CORAS, biênio 2013/2015.
No Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul, membro
titular, com atuação na Comissão de Política Social.
Fórum dos trabalhadores da Assistência social – Representante titular do
Rio Grande do Sul no Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS:


Participação

bimensal nas reuniões da

coordenação

executiva

do

FNTSUAS;
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Participação no 2º Seminário Nacional dos Trabalhadores do SUAS,

compondo a mesa sobre as ações do FETSUAS/RS;


Participação na Conferência Nacional de Assistência Social, como delegada

representante do seguimento dos trabalhadores, conselheira do CEAS e
representante do CRESS;


Participação na formatura de alunos do Serviço Social da Universidade do

Vale do Sinos- UNISINOS, representando o CRESS;


Participação e organização das reuniões do Fórum Estadual dos

Trabalhadores do SUAS;


Atuante no Fórum Municipal dos Trabalhadores da Assistência Social – POA

- FMTAS;


Representante do CRESS no Fórum Estadual Não Governamental da

Assistência Social;


Participação no Seminário sobre a Política de Assistência Social no RS,

organizada pelo Fórum Estadual Não Governamental da Assistência Social;


Participação na Conferência Estadual de Assistência Social, compondo a

mesa de abertura, representando o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS;
O GT Assistência Social realizou durante 2013 atividades de mesa
Redonda, a partir do material “Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Política de Assistência Social”, trazendo convidados para
participar das discussões com a categoria.
O GT, também, proporcionou encontros para debater sobre os
Laudos Sociais que são solicitados pelo Ministério Público aos assistentes
sociais que atuam nos CRAS. Realizou levantamento com trabalhadoras/es,
assistentes sociais dos CRAS, dos municípios do RS, buscando conhecer o
volume de demandas, referente aos laudos e perícias sociais, solicitados
aos serviços da Assistência Social.
Juntamente com o GT Sócio Jurídico o GT Assistência social
organizou um debate sobre as demandas do Ministério Público, bem como
encontro com Agente Fiscal do CRESS.
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12.8.2 – GRUPO DE TRABALHO DA PREVIDÊNCIA

O GT da Previdência reuniu-se no ano de 2013 em três momentos, com a
finalidade de realizar ações voltadas para mobilizações da categoria referente à Lei
nº 12.317/2010 e uma oficina sobre benefícios previdenciários.
No mês de abril, o CRESS juntamente com Sindicato dos Trabalhadores
Federais da Saúde, Trabalho e Previdência Social no RS (SINDISPREV) organizou
uma assembleia com Assistentes Sociais do INSS para tratativas em relação à
ação judicial para o cumprimento da Lei 12.317, de 2010 (30 horas). O evento teve
participação expressiva de Assistentes Sociais da Previdência, além de colegas da
Saúde e da SUSEPE. Contou ainda com a presença do assessor jurídico do
Sindisprev que contribuiu para as discussões e esclarecimentos quanto ao
andamento das ações coletivas para o cumprimento das 30horas.
Em maio, ocorreram mobilizações da categoria para dar visibilidade pública
ao não cumprimento da Lei 12317 por parte dos gestores. Os/As Assistentes
Sociais da Previdência com o apoio do CRESSRS articularam ações de cunho
político durante a semana comemorativa do dia do Assistente Social. O grupo saiu
com faixas do CRESS e do SINDISPREV, entregou uma carta aberta à população
e um comunicado interno para os/as colegas e gestores do INSS. Os/As
assistentes sociais estavam identificados com camisetas verdes. Além de
profissionais do INSS, estavam presentes colegas e representações da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (SIMPA), SUSEPE e SindJus.
O GT organizou no mês de dezembro, no turno da tarde, uma atividade
“Conversando sobre a Previdência Social e seus benefícios”. A atividade foi
coordenada pelas assistentes sociais Ângela Maria Fenner e Mariana da Silva
Vargas do INSS da Gerência de Porto Alegre. Teve como objetivo a atualização da
categoria quanto aos critérios de concessão dos benefícios previdenciários em um
modelo de oficina, partindo da necessidade e demanda dos/as assistentes sociais
participantes. O evento teve uma baixa adesão da categoria (provavelmente em
virtude do horário), porém as discussões foram ricas em conteúdo, que certamente
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refletirão no fazer profissional dos/as assistentes sociais que estiveram presentes.

12.8.3 – GRUPO DE TRABALHO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO

O GT Serviço Social na Educação reuniu-se, periodicamente, durante o ano
de 2013, com a realização de onze (11) reuniões, a fim de dar continuidade às
discussões e a realização do II Seminário estadual de Serviço Social na Educação.
Na pauta das reuniões do GT estiveram presentes as atividades de mapeamento
dos/as assistentes sociais que atuam na Política de Educação no Estado, através
do instrumento google.docs; articulação com o Conselho Regional de Psicologia;
incentivar a continuidade dos GTs; estimular a sistematização das experiências e
divulgação do grupo de trabalho.
De todas as atividades programadas, duas não foram realizadas a
publicação em forma impressa dos anais do I Seminário Estadual de Serviço Social
na Educação, com divulgação prevista para o II Seminário, em maio de 2013. Não
recebemos o texto escrito da palestra de abertura do I Seminário, assim, a opção
foi divulgar os textos disponíveis por meio eletrônico na página do blog do GT
Serviço Social na Educação e a incidência política junto ao Poder Executivo.
O II Seminário Estadual de Serviço Social na Educação em maio teve a
parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que cedeu espaço para
sua realização. Contou com a participação de 133 pessoas, entre profissionais
assistentes sociais (83), estudantes (46) e outras áreas profissionais (4) e foi de
grande relevância para a categoria, pois trouxe a participação de muitos
profissionais que atuam nessa política para o debate.
Na palestra da manhã, “A inserção do/a assistente social na Política de
Educação” teve a presença da assistente social Alessandra Ribeiro de Souza,
membro do GT Nacional Serviço Social na Educação do CFESS, que contribuiu na
apresentação dos Subsídios para atuação do Serviço Social na Educação e
socializou os resultados obtidos com a realização do Seminário Nacional.
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A tarde, a apresentação do painel

“Socialização de experiências

profissionais: Limites e possibilidades”, trouxe a apresentação de painelistas com
suas experiências nas áreas da Educação Infantil, Gisele Pires, do município de
Novo Hamburgo; na Educação Básica, Wladinéia Gomes Freitas, do município de
Capão da Canoa; no Ensino Superior, Patrícia Oliveira Brito, de Porto Alegre; EJA,
com as assistentes sociais Betina Alves Graeff e Larissa Ramalho Pereira; na
Gestão, Maria do Carmo Arismendi Hernandorena, de Porto Alegre.
O evento mostrou a importância desse espaço com a contribuição das
painelistas na socialização de suas experiências profissionais no cotidiano do
trabalho e na troca de saberes nos diferentes campos de atuação do Serviço Social
nessa política. Surgiram várias propostas e sugestões para a continuidade desses
encontros.
O GT resolveu realizar novo mapeamento, visando obter dados mais
concretos dos/as assistentes sociais que atuam na Política de Educação no
Estado, utilizando uma ferramenta da internet, através do instrumento google.docs,
colocado no site do CRESS e com divulgação no blog Serviço Social na Educação
–

http://www.servicosocialnaeducacaocressrs.blogspot.com.br/

O mapeamento teve ainda como objetivo fazer articulações com os/as
profissionais que participam dessa área, sistematizar a prática e a troca de
saberes, encaminhar as propostas que surgiram no I Seminário Estadual de
Serviço Social na Educação no RS, avançar nos encaminhamentos de suas
atividades. O mapeamento resultou na devolução de 95 profissionais, sendo que
os municípios que mais deram retorno situam-se no interior do Estado (35) e dez
(10) na Capital e região metropolitana. A maioria dos profissionais que respondeu
ao mapeamento, nove (9) atuam na educação infantil, trinta e seis (36) na
educação básica, vinte e um (21) na educação superior, cinco (5) na educação
inclusiva, três (03) no EJA e vinte e um (21) em outras modalidades. Quanto as
instituições o maior número de profissionais apresentados foi de instituições
públicas 53; filantrópicas 29; privadas 7; parceria público-privada 4 e 2 em outras
instituições.
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O GT organizou a Roda de Conversa no mês de novembro com o tema “O
trabalho do/a assistente social na Política de Acesso e Permanência na Educação”,
para debate com a categoria que atua nessa política. Teve como palestrante a
assistente social e especialista em Educação, Angelita Ribeiro, da Seccional de
Pelotas e coordenadora do GT Educação da Seccional. Explanou sobre a atuação
do Serviço Social na Educação Tecnológica – Potencialidades e Desafios,
socializando sua experiência no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia. Os/as participantes tiraram suas dúvidas e debateram sobre muitos
pontos, principalmente sobre a realização de estudos socioeconômicos/estudos
sociais.

Demonstraram

dificuldades

na

análise

documental

e

alguns/as

identificaram diferenças na política de assistência estudantil na esfera pública e
privada.

12.8.4 – GT SÓCIO-JURÍDICO

O GT Sociojurídico realizou oito reuniões no ano de 2013, contando com
público variado, em média com 10 a 15 participantes, tendo contado em alguns
momentos com um número maior, a depender do tema. As reuniões tem
frequência mensal e ocorrem nas sextas-feiras no turno da manhã.
No ano, foram tratados, de modo geral, os seguintes assuntos:
planejamento, execução e avaliação do III Seminário Estadual Sociojurídico;
mobilização do CRESS contrária à decisão judicial que determina à Fundação de
Atendimento Socioeducativo do RGS a criação de unidade específica para
atendimento a jovens autores de ato infracional com deficiência e/ou transtorno
mental; conselhos da comunidade no sistema penitenciário, discutindo a
deliberação do conjunto CFESS/CRESS sobre o assunto que orienta a não
participação dos assistentes sociais nesses espaços; articulações com vistas à
garantia das 30 horas no sociojurídico; representação do CRESS 10 a região no GT
nacional sociojurídico (compartilhamento de informações e discussão conjunta das
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pautas); discussão e contribuições ao documento enviado pelo GT Nacional
Sociojurídico sobre subsídios para atuação do Serviço Social no Sociojurídico;
discussão do plano de metas 2014 nas ações afetas ao GT Sociojurídico; processo
eleitoral do CRESS; avaliação dos trabalhos do ano; entre outros aspectos
relativos ao cotidiano do trabalho do assistente social no sociojurídico.
Nos encontros preliminares preparatórios ao encontro estadual, foram
discutidos os seguintes tópicos: caracterização do campo (número de profissionais,
lotação), aspectos éticos e técnicos do trabalho, potencialidades na defesa de
direitos humanos, dificuldades na defesa de direitos humanos, proposições
internas à instituição e ao conjunto CFESS/CRESS. Os encontros prévios
ocorreram nos espaços sócio-ocupacionais ou na sede do CRESS, conforme
segue:


Poder Judiciário, no dia 14/6/2013, com a participação de dezesseis (16)
profissionais, na sede do CRESS (participaram as conselheiras Mara Brum e
Silvia Tejadas);



Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), no dia 28/6/2013, com a
participação de treze (13) assistentes sociais, na sede da FASE (participou a
conselheira Silvia Tejadas);



Ministério Público, nos dias 5 e 12/7/2013, com a participação de dez (10)
profissionais (totalidade do quadro ativo), no Ministério Público (participou a
conselheira Silvia Tejadas);



Superintendência para Assuntos Penitenciários (SUSEPE), no dia 15/8/2013,
na sede do CRESS (participaram as conselheiras Mara Brum e Silvia
Tejadas).

O III Encontro Estadual do Serviço Social no campo Sociojurídico foi
efetivado a partir da demanda dos profissionais atuantes no Grupo de Trabalho
(GT) Sociojurídico do CRESS 10a região que vislumbraram a oportunidade de
realização de um encontro estadual no ano de 2013, com o fito de conhecer e
discutir o exercício profissional das instituições do sociojurídico.
A programação do III Seminário contemplou a realização de uma mesa de
abertura com autoridades representantes das instituições participantes do GT
Sociojurídico, seguida da palestra magna: “Os desafios dos/as assistentes sociais
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na defesa e garantia de direitos no campo sociojurídico”, ministrada pela Dra.
Beatriz Aguinsky, Diretora do Curso de Serviço Social da PUCRS. Na sequência
foram desenvolvidos os seguintes painéis: “O exercício profissional no Poder
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública na perspectiva da defesa e
garantia de direitos”; “O exercício profissional na SUSEPE, FASE e nas medidas
em meio aberto na perspectiva da defesa e garantia de direitos”, bem como a
apresentação do “Mapeamento nacional do sociojurídico” pela assistente social
Silvia Tejadas, representante da região Sul no GT Nacional Sociojurídico. Todas as
mesas foram seguidas de debate com a plenária, encerrando com coffee break.
Tendo em vista que, na data do evento, houve uma paralisação na cidade
que afetou o sistema público de transporte, a parte final de encaminhamento de
proposições foi suprimida devido à necessidade de os participantes deslocarem-se
até suas residências.
Embora estivesse prevista a apresentação dos profissionais da Defensoria
Pública e das medidas em meio aberto, tal proposição tornou-se inviável, dada
articulação incipiente com esses segmentos da categoria por parte do GT
Sociojurídico.
O encontro contou com a presença de 190 profissionais, tendo sido
digitalizadas as fichas de inscrições, de modo que CRESS conta com informações
cadastrais desses profissionais. O evento contou com a parceria do Ministério
Público do RS que cedeu o auditório no qual transcorreu o seminário.
Atendendo à deliberação do conjunto CFESS/CRESS sobre a não
participação de assistentes sociais nos Conselhos de Comunidade, o CRESS 10 a
Região discutiu esse tema no encontro realizado no dia 29/11/2013 com os
representantes do CRESS nos conselhos de direitos, bem como nos conselhos da
comunidade. Na programação do evento, houve painel com a participação da
assistente social do sistema penitenciário Mariele Petersen, a qual abordou o
quadro atual do sistema no Rio Grande do Sul, suas características e principais
nós críticos, a conselheira Mara Brum delineou a trajetória que culminou com a
recomendação e deliberação do 42º Encontro Nacional CFESS/CRESS, a qual
mantém posicionamento de não indicação, pelos CRESS de Assistentes Sociais
para compor os Conselhos da Comunidade. Após, houve debate com os
presentes. Participaram desse evento somente três dos representantes do CRESS
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nos Conselhos da Comunidade. Destaca-se que o CRESS suspendeu novas
indicações para esse espaço.
O CRESS 10ª Região participou de duas reuniões referentes à FASE para a
criação de uma unidade específica para atendimento aos jovens com transtorno
e/ou deficiência mental.
A assistente social Silvia Tejadas, vice-presidente do CRESS, vem
representando os estados da Região Sul no GT Nacional Sociojurídico. São
componentes do GT Nacional, os seguintes conselheiros: Heleni Duarte Dantas
(CFESS), Marilene Merisse (CFESS), Maurílio Castro de Matos (CFESS), Alcinélia
Moreira de Sousa (CFESS), Evirã Garcia Velasco (CFESS), Charles Toniolo
(Região Sudeste), André Luiz Augusto da Silva (Região Norte), Tanany Frederico
Reis (Região Nordeste), Rosemeire Gomes Travasso (Região Centro-Oeste), Silvia
Tejadas (Região Sul).
Foram realizados, até o momento, dois encontros em 2012 em Brasília
(sede do CFESS) e na sede do CRESS (SP); quatro encontros em 2013, sendo o
primeiro em 26 e 27/1/2013 (São Paulo) e o segundo em 17/6/2013 (Brasília, sede
do CFESS), o terceiro na semana do 42o Encontro do Conjunto CFESS/CRESS, o
quarto no dia 22/11/2013 (neste a conselheira do CRESS 10 a região não pode
comparecer por motivos profissionais). Os três primeiros encontros contaram com
a consultoria da assistente social Elizabete Borgianni, sendo que no segundo e
terceiro, participaram também as assistentes sociais Aurea Fuziwara e Valéria de
Oliveira Albuquerque (componentes da equipe de Elizabete Borgianni). A
consultoria produziu alguns textos de apoio para o grupo de trabalho que, desde a
reunião de janeiro de 2013, trabalhou na elaboração de uma brochura que foi
disponibilizada para análise dos CRESS após o 42 o Encontro Nacional
CFESS/CRESS quando foi concluída.
A seguir, de modo esquemático, são situados alguns dos temas que vem
permeando o debate do GT nacional e que devem compor a brochura:
- Aspectos históricos e conceituais: São recentes os debates da categoria
profissional sobre o chamado “campo sociojurídico”, embora a profissão esteja
presente nessa área, ao menos no Poder Judiciário, desde a década de 1950.
Nesse contexto, a própria definição do que seja o “sociojurídico” ainda não
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apresenta maior acúmulo ou densidade. A assistente social Elizabete Borgianni, ao
estudar o tema constatou que no 10º CBAS foi criada pela primeira vez uma Seção
Temática para abordar essa área, ocasião na qual foi também lançada a revista
Serviço Social e Sociedade 67 que enfocou o “sociojurídico”. A partir de então, os
CRESS passaram a criar suas comissões sociojurídicas, hoje, transformadas em
grupos de trabalho. Nessa esteira, em 2004, foi realizado o I Seminário Nacional do
Serviço Social no Campo Sociojurídico, em Curitiba; tendo havido o II Seminário,
em Cuiabá, no ano de 2010.
- Identifica-se nas discussões iniciais do GT Nacional que há um conjunto de
questões as quais a categoria precisa responder, como: tem-se um campo ou uma
área de atuação?; qual a abrangência do campo/área?; qual o fio(s) condutor(es)
comum?; é possível a construção de diretrizes comuns para a atuação dos
assistentes sociais?
- Sobre a abrangência do campo têm-se espaços sócio-ocupacionais que
são tradicionais e facilmente identificáveis, pois afetos ao que conhecemos como
“Sistema de Justiça”, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria
Pública, as instituições que executam a medida de internação e semiliberdade.
Todavia, o sociojurídico não se esgota aí, partindo do entendimento de que o
jurídico é “o lócus de resolução dos conflitos pela impositividade do Estado”
(BORGIANNI, 2012, p. 10). Ainda, as mediações contemporâneas desse campo
trazem à tona, além dos ritos adversariais típicos do Direito, a política para a cena
desse campo, especialmente na atuação extrajudicial do Ministério Público e da
Defensoria Pública com suas novas atribuições. Nesse sentido, tem-se como áreas
próximas ao sociojurídico os serviços da Política de Assistência Social que
possuem interfaces com o Sistema de Justiça, como os CREAS que executam a
medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade e os serviços de acolhimento institucional. A Assistência Social possui
uma trajetória incipiente como Política Pública, necessitando de densidade na sua
organização e nas suas bases teóricas e metodológicas. Todavia, nesse processo
de construção se depara com o viés jurídico, com seus prazos, exigências e ritos,
estando aí implicados direitos do adolescente como o da liberdade.
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- Caracterização do Sociojurídico: o GT Nacional vem trabalhando na
sistematização e interpretação dos dados de levantamento realizado pelo conjunto
CFESS/CRESS em 2009. A partir desses dados foi possível um retrato aproximado
da categoria com relação às condições de trabalho (salário, tipo de contrato, carga
horária), aspectos organizativos da categoria e atribuições dos profissionais nos
espaços sócio-ocupacionais. Os dados não são completos, pois alguns estados e
instituições não informaram, mas permitirá identificar tendências.
- Desafios: Diante de tanta diversidade, um dos desafios colocados aos
debates dos GTs nesse campo é construir as estratégias para a defesa de direitos,
em espaços tão facilmente capturados por lógicas que reforçam a culpabilização
dos indivíduos e a ausência de direitos. Tendo o projeto ético-político-profissional
como balizador do processo de discussão das diretrizes para a atuação do Serviço
Social no sociojurídico,

destacam-se algumas das pautas que vêm sendo

debatidas: processos avaliativos de apenados, tanto no exame criminológico,
quanto em avaliações para fins de progressão de regime no âmbito do sistema
prisional; depoimento especial: procedimento de constituição de prova sobre
possível crime sexual cometido contra criança ou adolescente;

conselhos de

comunidade; atenção a jovens com transtorno e/ou deficiência mental nas medidas
de privação de liberdade, entre outros.
- Perspectivas para 2013: foi proposta a realização de encontros estaduais
em 2013 (segundo semestre), dentro das possibilidades de cada CRESS (plenária,
reunião ampliada, encontro) para debate da caracterização da categoria no campo
sociojurídico, seus principais eixos de intervenção, seus limites e possibilidades na
defesa e garantia de direitos e proposições.
Foi encaminhado, em julho do corrente ano, um relatório da conselheira
Silvia Tejadas aos CRESS Paraná e Santa Catarina sobre o trabalho que vinha
sendo realizado pelo GT Nacional.
A partir de diversas demandas e dúvidas da categoria profissional sobre o
atendimento ou não de demandas de elaboração de avaliação social por parte do
Ministério Público, destinadas a profissionais da rede de atendimento, a
conselheira Silvia Tejadas preparou minuta de texto com orientações, apreciada
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em reunião deliberativa da Diretoria, que o aprovou passando a se constituir em
norte aos profissionais sobre o assunto.
A partir da significativa demanda de assistentes sociais de todo o Estado do
Rio Grande do Sul, os quais apontavam a crescente e impositiva determinação de
elaboração de laudos, emanadas do Poder Judiciário para os profissionais da rede
de atendimento assistencial, bem como de Assistentes Sociais do Poder Judiciário,
questionando a necessidade deste conselho participar do movimento que indicava
mudança nos rumos do Serviço Social dentro daquele espaço sócio-ocupacional, o
CRESS 10ª região participou de uma reunião com representantes da presidência
do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, abordando os temas acima descritos.
No decorrer do ano, já se obteve notícias de possíveis avanços em relação
à aprovação de 86 novos cargos de Assistente Social Judiciário.
Ainda nessa esteira, o CRESS 10ª região se posicionou via ofício frente à
presidência do Tribunal, respaldando o pleito de assistentes Sociais aprovados no
concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a serem chamados para
ocuparem vagas no primeiro grau do Poder Judiciário.
A conselheira Mara Brum, participou de uma reunião do grupo acima
mencionado com o diretor do Foro Central, para esclarecimento da conveniência
de tal demanda, buscando o referido apoio.

12.8.5 – GRUPO TEMÁTICO DA SAÚDE
O GT Saúde se reuniu mensalmente com assistentes sociais que atuam
e/ou tem interesse na Política de Saúde e Serviço Social.
Durante o ano em curso vários temas foram debatidos nas reuniões, mas
principalmente a atuação e contribuição do/a profissional de Serviço Social na
Política de Saúde, a articulação dos projetos ético-político da profissão e a
Reforma Sanitária. A participação do/a assistente social nas instâncias de controle
social também tiveram sempre presentes nos debates.
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O CRESS 10ª Região, através do GT Saúde, solicitou reunião com o Núcleo
do Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal da Assistência Social
levando em mãos oficio apontando a necessidade da atenção especial destes
órgãos de controle social sobre a implementação da Casa de Cuidados
Transitórios, prevista pelo Plano Municipal de Enfrentamento a Situação de Rua,
em Porto Alegre. O Conselho Municipal de Saúde chamou uma plenária com pauta
única sobre esse tema no mês de fevereiro, onde o GT e o CRESS tiveram
atuação protagonista frente à questão. No CMAS o tema foi debatido em duas
ocasiões com a mesa diretora, mas não levado a plenária.
Em junho, o GT Saúde e a diretoria participaram no Seminário do Serviço
Social das Urgências e Emergências: os processos de trabalho do Serviço Social –
Desafios e Possibilidades.
O GT Saúde promoveu no dia 12/08 uma Roda de Conversa com a
participação da assistente social Maria Valéria Costa Correia, professora da UFAL
e integrante da Frente Nacional contra Privatização do SUS. O tema central da
atividade versou sobre a importância da atuação do/a profissional do Serviço Social
na Atenção Básica, a contribuição deste na busca da intersetorialidade, na
perspectiva de conceber a saúde no âmbito da Seguridade Social. O debate teve
como objetivo uma reflexão dos/as profissionais com o compromisso ético–político
com a população, a sua contribuição na defesa das políticas públicas de saúde,
para a garantia dos direitos sociais, fortalecimento da participação social e a luta
para a efetivação do SUS constitucional.
Participou em várias atividades do Fórum em Defesa do Sus, como I
Seminário Gaúcho Contra Privatização do SUS, e manifestações e debates com a
população. Esteve presente no Ato Público de comemoração aos 25 anos do SUS.
Assim como, em passeatas e caminhadas a favor dos vetos ao Ato Médico,
defendendo a autonomia das profissões, os avanços do SUS e a atenção integral
da população brasileira.
A coordenação do GT participou em dez (10) reuniões da Câmara da Saúde,
composta por representantes dos demais conselhos profissionais da área da
saúde, propondo ações em conjunto. Participou, juntamente com os demais
Conselhos Profissionais, de várias atividades e ações em parques da cidade de
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Porto Alegre, na orientação referente a promoção e prevenção de saúde, com
distribuição de material gráfico.
O segmento dos trabalhadores, no Conselho Municipal de Saúde é
representado por assistente social membro efetivo e participante do GT Saúde. As
plenárias ordinárias acontecem quinzenalmente.
Participação quinzenal nas plenárias do Conselho Estadual de Saúde,
totalizando vinte e duas (22), como representante do segmento dos trabalhadores.
Representante do GT compõe a Comissão de Saúde Mental do CES, com
reuniões, também, quinzenais.
Participação, inclusive, na organização e coordenação de trabalhos em
grupo, nos Seminários Macroregionais organizados pelo Conselho Estadual de
Saúde em cidades do interior do Estado e capital, ressaltando a importância da
participação dos/as profissionais e usuários nas instâncias do Controle Social, e no
Seminário de Saúde do Trabalhador realizado na cidade de Porto Alegre.
A coordenação do GT Saúde participou, ainda, do 5º Encontro dos
Conselhos Profissionais, realizado na cidade de Florianópolis, que teve como tema
central “Conselhos Profissionais, um instrumento de Proteção Social”. Ao final do
Encontro foi elaborada a Carta Manifesto de Florianópolis, reafirmando os
Conselhos Profissionais como instâncias de defesa da sociedade, instrumentos de
Proteção Social.

13. SECCIONAIS
13.1 SECCIONAL DE CAXIAS DO SUL
A Seccional de Caxias do Sul - Gestão 2011/2014 - “Apostando na história
e construindo o futuro no presente”, apresenta as ações realizadas por esta gestão
no ano de 2013.
As constantes transformações do mundo do trabalho e dos movimentos
sociais, exige profissionais da área do serviço social capacitados, habilitados e
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sensíveis que acompanhem as mudanças societárias, antecipando-se às
demandas instituídas, demonstrando as novas possibilidades de inserção desta
categoria para o mercado de trabalho. Exigindo em contra partida, a recusa de
qualquer tipo de leitura de realidade que redunde no engessamento da profissão e
na desqualificação do ensino em matéria de serviço social.
Apresentamos abaixo o relatório anual de 2013 com as diversas atividades
realizadas no decorrer do ano. São representações, participações, cursos,
encontros e movimentos sociais democráticos que pretenderam sempre elevar a
consciência ético-política de cada participante.
As metas alcançadas motivam a busca de novas lutas e realizações, mas
para que isso se efetive na prática precisamos enquanto categoria renovar o
compromisso de ser consistente, e de fazer algo consistente de forma consistente,
pois somente assim é possível atingirmos objetivos e metas.
Nesta perspectiva, temos conhecimento que a cada ano as demandas da
questão social estarão postas na realidade, nos impulsionando para novos
desafios, responsabilidades e aprendizado.

AÇÕES REALIZADAS
Em janeiro de 2013 a Seccional contratou, em caráter de urgência, uma
funcionária administrativa, que teve seu contrato expirado em dezembro de 2013.
Também, neste ano a assistente social Luana Zulian Golin, Secretária da
coordenação da Seccional solicitou afastamento da coordenação, ficando a
composição da Seccional com três membros efetivos e um suplente.
A Diretoria da Seccional realizou dez (10) reuniões, sendo três (3) reuniões
ampliadas; participação em uma (1) assembleia geral dos/as assistentes sociais no
CRESS 10ª Região em Porto Alegre e na realização de uma (a) assembleia
ordinária com a categoria na Seccional de Caxias do Sul. Emitiu e encaminhou
sessenta e oito (68) ofícios e recebeu oitenta e um (81). Teve participação na
construção de um Boletim Eletrônico.
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A coordenação participou de treze (13) reuniões do Conselho Pleno do
CRESS 10ª Região. Participou na elaboração do Plano de Metas para 2014 da
Seccional e na sede do CRESS. Também, participação das discussões para o
processo eleitoral da nova Gestão do CRESS/Seccionais no triênio de 2014/2017.
Além destes a coordenação participou dos eventos abaixo elencados:
 Plenárias;
 42° Encontro Nacional CFESS/CRESS;
 Duas participações em Coordenação de mesa em eventos;
 Em 6 Oficinas para discussão do trabalho dos/as assistentes sociais na
semana do Serviço Social em parceria com a UCS;
 Dois encontros de Rodas de Conversas com Assistentes Sociais
 Oficina de Ética Profissional e Projeto Ético Político do Assistente Social na
Universidade Caxias do Sul;
 Reunião do Seminário Estadual sobre Estágio Supervisionado em Serviço
Social;
 Reuniões da Comissão de Formação e Capacitação Profissional no CRESS;
 Reunião para organização do 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais;
 Reunião de preparação para o Encontro Descentralizado da Região Sul;
 Dez reuniões dos Conselhos Municipais: CMAS, CMI, CMS (Saúde Mental),
Entorpecentes e COMDICA;
 Dezesseis participações em Representações diversas;
 I Fórum do Seminário Estadual de Supervisores de Estágio em Serviço
Social do RS, em Porto Alegre;
 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais 2013.
 Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Sul;
 Colação de Grau do curso de Serviço Social da UCS;
 Colação de Grau do curso de Serviço Social da FISUL;
 Participou de três (3) reuniões para o planejamento, execução e participação
na Semana do Serviço Social da UCS.

REPRESENTAÇÕES NA SECCIONAL
 Conselho Municipal da Assistência social – CMAS;
 Conselho Municipal do Idoso – CMI;
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 Conselho Municipal de Saúde (Saúde Mental) – CMS;
 Conselho Municipal de Entorpecentes;
 Conselho Municipal da Criança e do ADOLESCENTES – COMDICA.

13.2 – SECCIONAL DE PELOTAS
AÇÕES REALIZADAS
Em 2013, na área administrativa foram realizadas as atividades de
segunda via de documentos (5), cancelamentos de registros (22), inscrições
definitivas (10), novos registros (53), revigoramentos de registros (4) e
transferências (2). Foram elaboradas e expedidas cinquenta e nove (59)
correspondências entre ofícios e informações, além de encaminhamentos ao
CRESS.
Durante o ano a coordenação realizou doze (12) reuniões com assistentes
sociais de base; treze (13) reuniões de Diretoria; dez (10) reuniões do GT da
Saúde; oito (8) reuniões do GT Educação e quatro (4) reuniões do GT Assistência
Social.

EVENTOS E CURSOS PROMOVIDOS PELA SECCIONAL
No decorrer do mês de maio de 2013 a Seccional de Pelotas realizou o Ciclo
de Palestras alusivas ao Dia do/a Assistente Social, entre as datas de 10, 15 e 23
de maio, nos turnos da tarde e noite, com expressiva participação da categoria e
teve os seguintes painéis temáticos: O mundo do trabalho e os desafios éticos e
técnicos na formação e atuação profissional; Possibilidades e limites do projeto
ético político profissional na gestão das políticas públicas; Estágio em Serviço
Social: vivências e desafios; Mini curso: Supervisão de estágio em Serviço Social.
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PARTICIPAÇÃO DA SECCIONAL EM EVENTOS
 Aula Inaugural de Pós-Graduação em Política Social do curso de Serviço
Social da UCPel – maio;
 7º Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais – maio;
 Seminário de Políticas Públicas para Mulheres – maio;
 Seminário Estadual de Serviço Social na Educação – maio;
 Conferência Municipal de Assistência Social – junho;
 Conferência da Cidade – junho;
 Assembleias Gerais da Categoria realizadas na cidade de Porto Alegre –
junho e outubro;
 Encontro Descentralizado da Região Sul em Porto Alegre – julho;
 Seminário da Comunicação em Recife/PE – setembro;
 42º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Recife/PE –
setembro;
 Conferência Municipal de Saúde – outubro;
 Conferência Municipal do Idoso;
 Participação, como palestrante, da coordenadora do GT Educação da
Seccional de Pelotas na Roda de Conversa sobre "O trabalho do/a Assistente
Social na Política de Acesso e Permanência na Educação", realizado pelo GT
Serviço Social na Educação, no auditório do CRESS – novembro.

REPRESENTAÇÕES NA SECCIONAL
 Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas;
 Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre drogas;
 Conselho Municipal de Saúde de Pelotas;
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pelotas;
 Conselho Municipal do Idoso.

46

14. NÚCLEOS DE ASSISTENTES SOCIAIS – NUCRESS

O CRESS em seu âmbito de atuação com vinte e sete (27) Núcleos
Regionais de Serviço Social do CRESS 10ª Região – Nucress, formalizados em
diferentes regiões geográficas do Estado do Rio Grande do Sul, que corresponde a
duzentos e setenta e dois (272) municípios.
Para a categoria os Nucress representam a possibilidade de enfrentar o
isolamento e os entraves institucionais, são espaços de valorização do Serviço
Social, de articulação, organização dos/as assistentes sociais no exercício da
profissão e na defesa do projeto ético-político. Várias atividades foram realizadas
pelos Nucress durante o ano, além das reuniões periódicas, com pautas
previamente agendadas, buscando dar visibilidade a profissão nos locais de
trabalho, na sociedade e nas suas regiões.
Na perspectiva de ampliar e potencializar suas ações o CRESS vem
oportunizando aos/as assistentes sociais qualificação e capacitação profissional.
Os Nucress recebem orientação, apoio e subsídios para a realização das
capacitações. Foram aprovados e financiados quinze (15) projetos elaborados e
apresentados pelos Núcleos, que escolheram os conteúdos e metodologias de
acordo com a realidade vivenciada e das necessidades apontadas pelos/as
profissionais em cada região. Os temas escolhidos foram:
1) O Serviço Social e os processos de trabalho do/a profissional assistente social;
2) Intervenção familiar: novas abordagens;
3) Reflexão sobre a práxis profissional;
4) Cuidando da saúde mental do/a Assistente Social;
5) Processo de instrumentalidade do Serviço Social em São Borja;
6) A ação e a documentação do Serviço Social frente a inserção em equipes
interdisciplinares;
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7) O trabalho do/a assistente social: desafios e possibilidades na materialização
do projeto ético-político profissional;
8) Curso Ética em Movimento;
9) A ética e suas implicações no trabalho do/a assistente social;
10) Questões familiares em decorrência do uso de substâncias psicoativas;
11) Projeto ético-político frente a questão social;
12) Debatendo a identidade do/a assistente social e a prática profissional;
13) Eixos teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político do Serviço Social;
14) Capacitação para assistentes sociais: Supervisores de estágios curriculares e
extracurriculares,

Os NUCRESS das regiões de Osório, Uruguaiana, Camaquã e São
Leopoldo receberam a capacitação do Curso Ética em Movimento para assistentes
sociais que residem e/ou atuam nos trinta e dois (32) municípios que compõem os
respectivos Núcleos, totalizando aproximadamente cem (100) profissionais.
Aproximadamente, duzentos e cinquenta (270) profissionais participaram
das capacitações. Esta prática tem se mostrado exitosa e vem possibilitando
aos/as assistentes sociais do interior do RS, o acesso a formação continuada.
Destaca-se que essas capacitações/qualificações profissionais têm contribuído
para o desenvolvimento pessoal e profissional, que impulsionam meios de
conhecimento e troca de experiências, permitindo conhecer novas possibilidades e
conquistar novos espaços.
O Conselho realizou duas (2) reuniões com as coordenações dos Nucress,
com a participação de Conselheiras, Coordenações das Seccionais, Coordenação
Técnica, Agentes Fiscais e Assessorias, que contribuíram nas discussões e
esclarecimentos apresentados. Nas pautas foram abordados vários temas, entre os
quais: participação; precarização do trabalho; demandas de estágios EAD;
representações em Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos; não indicação
para representação nos Conselhos da Comunidade; carga horária de 30 horas
semanais; demandas do MP e Poder Judiciário; critérios e instrumentos das
coordenações de Nucress e representações do CRESS; multiplicação do curso
Ética em Movimento; projetos de capacitação dos Nucress; participação de
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representantes

dos

Nucress

na

Delegação

do

CRESS

no

Encontro

Descentralizado e no 42º Encontro Nacional do Conjunto; relatório de
Acompanhamento das Representações do CRESS; apresentação do Projeto de
Intervenção de Estágio; item 3, do Eixo das Relações Internacionais; orientações
técnicas da relação dos/as assistentes sociais com o Ministério Público com
elaboração de Nota Técnica relativa a pedidos de estudo social por parte do
Ministério Público; retorno dos Nucress sobre a realização das capacitações.

15. REPRESENTAÇÕES EM CONSELHOS E FÓRUNS
A Gestão CRESSer com Ética realizou o 8º Encontro Estadual de
Representantes do CRESS 10ª Região nos Conselhos de Direitos e Políticas
Pública, com o objetivo de qualificar seus representantes no monitoramento das
políticas públicas, de defesa e garantia de direitos, no acompanhamento do
orçamento nas três esferas de governo, no planejamento e informação.
Em conformidade com o eixo deliberativo da Seguridade Social, aprovado
no 42º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e a Resolução CRESSRS
nº 033/2012, visou instituir a definição dos princípios de atuação das
representações, tendo como uma das referências o Código de Ética Profissional
do/a Assistente Social, a definição de instrumentais de acompanhamento,
socialização e monitoramento das representações no Estado.
Na manhã do dia 29/11/13, aconteceu a mesa redonda “Os desafios do
Serviço Social no Controle Social” que teve como convidadas assistentes sociais
com protagonismo nos Conselhos Municipais de Assistência Social, Saúde e
Criança e Adolescente, no Estado. No início da tarde houve um momento para
discussão e reflexão sobre os Conselhos da Comunidade. A conferência
“Participação Social e Controle Social: desafios ao Serviço Social” teve como
convidada especial a Prof. Raquel Raichelis, que trouxe importantes contribuições
para a categoria referentes ao tema. O evento contou com quarenta e seis (46)
participantes.
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15.1 Entidades que o CRESS tem Representação nas esferas Municipais e
Estaduais.

15.1.1 Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos
 14 Representações em Conselhos de Comunidades (CC)
 64 Representações em Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS)
 16 Representações em Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente
(CMDCA)
 06 Representações em Conselhos Municipais de Entorpecentes e Políticas
sobre Drogas
 07 Representações em Conselhos Municipais do Idoso (CMI)
 18 Representações em Conselhos Municipais da Saúde (CMS)
 07 Representações em Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (COMDEPA)
 03 Representações em Conselhos Municipais de Habitação (CMH)
 02 Representações em Conselho Municipal de Segurança Alimentar;
 02 Representações em Conselhos Municipais de Erradicação do Trabalho
Infantil (COMPETI)
 01 Representação no Conselho da Previdência

15.1.2 Conselhos Estaduais de Políticas Públicas
 01 Representação no Conselho Estadual das Cidades (CONCIDADES)
 02 Representações Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
 02 Representações em Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
 02 Representações Conselho Estadual da Saúde (CES)
 03 Representações Conselhos Regionais de Saúde (CRS)

15.1.3 Fóruns
 01 Representação Fórum Estadual de Assistência Social Não Governamental
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 01 Representação Fórum Estadual da Política Estadual do Idoso
 01 Representação Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS
 01 Representação Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde


01 Representação em Residências Multiprofissionais em Saúde

 01 Representação GT MP Saúde Mental da FASE.
 Representante Gestão do Trabalho da Região Sul, CFESS/CRESS.
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16. CURSO ÉTICA EM MOVIMENTO

Em 2013, a multiplicadora do Curso Ética em Movimento apresentou
projeto para realização da multiplicação a ser desenvolvida com os/as
profissionais que atuam em vários municípios do Estado e em diferentes políticas
públicas, da área de abrangência do Núcleo Regional de Serviço Social - Nucress
Litoral Norte, que possui vinte e três (23) municípios.
Seguindo o projeto apresentado, a Diretoria do CRESS, traçou em seu
Plano de Metas para o ano de 2013 a realização de multiplicações aos Nucress
São Leopoldo, Centro-Sul, Uruguaiana, uma multiplicação na Seccional de
Pelotas e outra em Jaguarão, com o objetivo de capacitar os/as assistentes
sociais e, também, para atender uma demanda reprimida.
Os cursos foram sistematizados intercalando aulas expositivas, com a
participação de professoras da disciplina de Ética, Conselheiras, assistentes
sociais multiplicadoras e assessoria jurídica. As atividades foram organizadas de
forma a possibilitar uma discussão teórico-prática com a abordagem dos eixos
centrais do Curso que tiveram como base os módulos do Ética em Movimento.
A multiplicadora, assistente social Neide Oliveira de Lara, realizou duas
multiplicações, uma para atender aos critérios da capacitação da multiplicação e
outra por solicitação da Diretoria do CRESS. Realizou a multiplicação nos
Nucress do Litoral Norte e São Leopoldo e, acompanhou e monitorou as outras
multiplicações ocorridas nos Nucress Centro-Sul e Uruguaiana.
A avaliação do curso foi muito positiva, pois os/as participantes
manifestaram, através de relatos orais e escritos à importância desse espaço para
conhecimento e discussão do projeto ético-político da categoria. A experiência foi
rica para todos/as, por dar conhecimento do CRESS para a categoria e em
oportunizar o aprofundamento teórico com questões presentes no dia a dia do
exercício profissional.
A Diretoria do CRESS avaliou que o processo de multiplicação tem
contribuído para fortalecer a aproximação do CRESS com a categoria e, portanto,
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indicou nome para a capacitação da multiplicação do 12º Curso Ética em
Movimento.

17. PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO EM EVENTOS
EXTERNOS

 Presença de Conselheiras em Colações de Grau: IPA-Metodista/Porto
Alegre; PUC/Porto Alegre, ULBRA/Canoas, Unisinos/São Leopoldo, FEMA/Santa
Rosa.

Palestra no I encontro Regional de Assistentes Sociais da Região
Noroeste do Estado, em Ijuí/RS;


Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS em Brasília;



Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS, em Florianópolis;


Reuniões do Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões
Regulamentadas em Porto Alegre;


Manifestação contra o Ato Médico, em Porto Alegre;



Manifestação sobre as 30 horas, no Centro de Porto Alegre;


Alegre;


Fórum dos Trabalhadores Municipais da Assistência Social, em Porto
Fórum de Entidades em Defesa do SUS, em Porto Alegre;


Reuniões da Câmara de Educação do Fórum dos Conselhos
Profissionais


Seminário Nacional de Comunicação, em Recife



Seminário Nacional da Comunicação, Recife/PE;



Conselho das Cidades;



Conselho Estadual de Assistência Social;



Conferências Municipais de Assistência Social



Seminário Nacional do FNTSUAS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nestes três anos, a gestão CRESSer com Ética procurou cumprir com os
compromissos assumidos, na elaboração dos planos de metas, no atendimento
prestado as diversas demandas vindas da categoria e todas as atividades
desenvolvidas foram norteadas pelos objetivos que empenhou-se alcançar, no
sentido de tornar o CRESS10ª Região uma entidade de todos/as assistentes
sociais do Rio Grande do Sul.
O desafio de nossos propósitos foi enfrentado com exigência de nossa
compreensão buscando soluções e aprimorando ações para o fortalecimento da
categoria, na luta em defesa da profissão e na consolidação do projeto éticopolítico.
Durante esse período a gestão CRESSer com Ética reuniu-se muitas vezes
para discutir, tomar decisões e planejar seu trabalho. Nos encontros com as
Seccionais e os Nucress buscou-se estratégias, por meio de ações que
proporcionassem maior proximidade com a categoria profissional, através da
informação e orientação. Oportunizou-se a participação nos vários espaços
oferecidos, junto as Comissões e grupos de trabalhos para discussão e debates
com os/as assistentes sociais, atendendo as deliberações emanadas do Conjunto
CFESS/CRESS.
A gestão dedicou-se muito ao CRESS, nos três anos que passaram. Os
relatórios anteriores constituem prova do que foi possível fazer com o orçamento
e com os recursos disponibilizados.
E assim, chegou-se ao fim desta gestão com afirmação de missão
cumprida, como também a certeza de que os desafios são muitos e a luta
continua.
.

Miriam Thais Guterres Dias
AS nº 2049 – CRESS 10ª Região
Conselheira Presidente
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