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m Maio de 2014 assumi-
mos a diretoria do CRESS 
10ª Região com o bordão 
“O CRESS Somos Tod@s 
Nós”! Essa máxima tinha o 

objetivo de materializar nossas ideias, 
nossas utopias e nossos sonhos em re-
alidade. Queríamos aproximar o CRESS 
da categoria para juntos construirmos 
um processo de resistência ao avanço 
do conservadorismo em curso. Todavia, 
era necessário, também, investir nas 
ferramentas que sustentam o exercício 
profissional, a saber: a fiscalização e a 
regulamentação da profissão.

A luta contra a precarização do 
trabalho e do trabalhador, que avança 
a passos largos no mundo do trabalho 
globalizado, nos levou a contratar, via 
concurso, duas Agentes de Fiscalização, 
uma para Seccional de Pelotas e outra 
para a Seccional de Caxias do Sul. Com 
isso, buscamos fiscalizar as condições 
de trabalho que estão submetidas/os 
as/os Assistentes Sociais e orientá-las/
os para o fortalecimento do direito ao 
acesso às políticas públicas pelos usu-
ários. Também investimos na formação 
e recuperação de perdas salariais dos 
funcionários.

No âmbito administrativo e finan-
ceiro, partindo da premissa que os con-
selhos são Autarquias Federais e estão 
submetidos à legislação federal sob a 
fiscalização do TCU, criamos a Comis-
são de Licitações e investimos na ade-
quação do CRESS à Lei 8.666/93 e Lei 
das Licitações. Também realizamos pre-
gões para compra de passagens aéreas, 
materiais gráficos, empresa de higieni-
zação de limpeza e do PCCR (Plano de 
Cargos Carreiras e Remuneração), uma 
demanda histórica dos funcionários e 
uma meta do Conjunto CFESS/CRESS. 

Além disso, regulamentamos atra-
vés de Resoluções todos os processos 
de compras e pagamento de diárias. 

Implantamos o Ponto Eletrônico, mo-
dernizando o processo de elaboração 
da folha de pagamento dos funcioná-
rios e garantindo o pagamento justo 
das horas trabalhadas. Nos adequamos 
à Lei 12. 741/12, Lei da Transparência, 
dando visibilidade no site aos Atos Ad-
ministrativos do CRESS.

Na área da comunicação investi-
mos num site responsivo que vai além 
da comunicação com a categoria, mas 
serve como instrumento de formação a 
partir das matérias postadas. Nas redes 
sociais temos uma ferramenta rápida 
que dialoga quase que instantanea-
mente com a categoria nos vários even-
tos produzidos pelas Comissões e GTs.

Nos EGAS inovamos, demos maior 
visibilidade aos Movimentos Sociais e 
valorizamos os GTs e Comissões reali-
zando oficinas e seminários, oportu-
nizando aos AS a possibilidade de de-
bater sobre temas relacionados com o 
quotidiano do fazer profissional.

Enfim, foram três anos de investi-
mentos em formação e RESISTÊNCIA, 
onde as entidades representativas da 
categoria ENESSO, FESSS, ABEPPS e as 
UFAS estiveram ombro a ombro com o 
CRESSRS.

 Encerra-se um ciclo e começa ou-
tro. É preciso continuar avançando 
no fortalecimento do CRESSRS e na 
organização da Classe Trabalhadora. 
Termino meu mandato de Presidente 
com o sentimento do dever cumprido, 
mas continuarei em outras trincheiras 
lutando de forma intransigente na de-
fesa dos direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras e contra toda forma de 
opressão, preconceito e discriminação. 
Um grande Axé a todos e todas!

Alberto Terres
Presidente do CRESSRS Gestão 
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| Editorial |
Reforçar a máxima de que “O CRESS Somos 
Todos Nós” é entender que RESISTIR é 
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A Gestão “O CRESS somos tod@s nós!” 
se apresentou para o conjunto das/dos As-
sistentes Sociais do RS em uma perspectiva 
de construir coletivamente ações e estraté-
gias para dar conta dos desafios apresenta-
dos pela sociedade e pelo conjunto CFESS/
CRESS. Nesse sentido, assumiu importantes 
pautas traduzidas nos seus Planos de Metas 
nestes três anos de mandato.

Além de cumprir sua função precípua 
de regulamentação e fiscalização do exer-
cício profissional, atividades administrati-
vo-financeiras, buscou efetivar o papel po-
lítico participativo, junto aos movimentos 

Interiorização, participação e direção crítica foram as 
prioridades da Gestão “O CRESS somos tod@s nós!”

sociais da classe trabalha-
dora como um todo, para 
a ampliação e defesa de 
direitos.

Entre os principais desafios assumidos, 
estava o compromisso de descentralizar 
ações promovidas pelo CRESSRS para pos-
sibilitar uma maior participação da cate-
goria. Nestes três anos, diversos NUCRESS 
(Núcleos de Assistentes Sociais do Conselho 
Regional de Serviço Social) foram visitados, 
tanto pelos/as conselheiros/as como pelas 
agentes fiscais, para implementar  o pro-
cesso de Interiorização. A primeira reunião 

Primeira reunião de interiorização foi no NUCRESS Sem Fronteira em 2015

Conselho Pleno Ampliado de 2015 contou com oficina de comunicação

A Gestão “O CRESS somos tod@s nós!” chega ao seu final com a certeza de ter contribuído para o 
fortalecimento do Conselho e da categoria. Os problemas existiram e sempre estarão presentes, pois o 
movimento está vivo e as contradições e diferenças fazem parte do aprendizado e crescimento.  

aconteceu no dia 2 de março de 2015, no 
NUCRESS Sem Fronteira, em Santana do Li-
vramento. Neste processo, também foram 
criados novos NUCRESS. Atualmente temos 
30 Núcleos no estado.

Além disso, nas reuniões de Conselho 
Pleno Ampliado foram realizadas oficinas 
de capacitação com as/os representantes 
dos NUCRESS presentes, valorizando este 
espaço de encontro e debate.

Estreitar relações com entidades parceiras
 O Seminário teve início com uma sau-

dação da Comissão Organizadora, e em 
seguida o o Conselheiro Vice Presidente, 
Agnaldo Engel Knevitz, realizou a leitura 
da Carta de Cuiabá, que resultou do 45º 
Encontro Nacional do Conjunto CFESS/
CRESS, que traz diversos elementos da 
análise de conjuntura e dos desafios pos-
tos ao Conjunto, para garantir a direção 
crítica das Entidades na mobilização da 
categoria e da classe trabalhadora em 
geral. Além disso, destacou em sua fala 
a experiência da gestão na especificida-
de de natureza jurídica, administrativa, 
técnica e política e os desafios impostos 
para a Entidade, considerando a atual 
conjuntura.

Após um debate sobre a atual conjun-

tura política, a Gestão “O CRESS Somos 
Tod@s Nós!” apresentou uma pré pro-
posta do Plano de Metas para 2017, que 
já conta com a contribuição de muitos/
as AS através das reuniões mensais de 
Comissões e Grupos de Trabalhos. Foram 
apresentadas muitas contribuições e 
questionamentos. A Comissão Organiza-
dora realizou a sistematização das dis-
cussões, que servirão de base para qua-
lificar o Plano de Metas que deverá ser 
apreciado e aprovado na próxima Assem-
bleia Geral da Categoria em 04/11/2016 
às 18h na Sede do CRESSRS.

Ao refletir sobre as atividades prio-
ritárias, e o trabalho do Conselho em 
geral, oportunizou à categoria perceber 
este espaço que está para além da fun-

ção cartorial, para além da orientação, 
fiscalização e regulamentação da pro-
fissão, mas também desenvolve muitas 
ações de incidência política, seja da in-
serção propriamente dita nos espaços de 
controle social, frentes e fóruns de luta, 
seja nas ofertas de educação/formação 
permanente.

Além disso, o conjunto CFESS/CRESS 
vivenciará em breve o processo eleito-
ral, para definir a sucessão das gestões, 
sendo oportuno maior conhecimento das 
ações do Conselho como um todo. O Pla-
no de Metas para 2017 foi aprovado em 
convocação extraordinária na data de 12 
de dezembro e será publicado na íntegra 
no site do CRESSRS.Gestão “O CRESS somos tod@s nós!” realizou posse festiva no Simpa
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CRESSRS sediou o XI Fórum das COFIS – Região Sul em agosto de 2016

Com o intuito de fortalecer o Con-
selho profissional e a defesa da profis-
são e da sociedade, a Gestão “O CRESS 
somos tod@s nós!” participou ativa-
mente do GT Política Nacional de Com-
bate à Inadimplência, composto por 
representações do CFESS e dos CRESS, 
juntamente com a assessoria técnica 
da professora Ivanete Boschetti, do 
Departamento de Serviço Social da 
Universidade de Brasília (UnB).

O GT teve papel fundamental na 
elaboração da campanha nacional, re-
gulamentada pela Resolução CFESS nº 
643/2013, e na elaboração da Política 
Nacional de Combate à Inadimplência, 
que contou com dados importantes 
coletados na pesquisa “Perfil dos/as 
Assistentes Sociais em situação de 
Inadimplência”, concluída em julho 
de 2014. A participação da categoria 
nessa pesquisa foi fundamental.

A Política Nacional de Enfrenta-
mento à Inadimplência foi aprovada 
em outubro de 2016, no 45º Encontro 
Nacional CFESS/CRESS. Resultado de 
deliberações de encontros nacionais 
anteriores, a Política foi fruto de todo 
esse processo, da pesquisa, do traba-
lho do GT e dos debates dos encontros 
nacionais CFESS/CRESS.

Com as contratações, as Seccionais 
buscaram fortalecer a função precípua 
do Conselho, qualificando as ações da 
Comissão de Orientação e Fiscalização. 
Também atuaram para efetivar a Polí-
tica Nacional de Fiscalização do Con-
junto CFESS/CRESS, em especial da di-
mensão pedagógica desta fiscalização. 

Também se viabilizou a participa-
ção das agentes fiscais e conselheira 
da COFI nos Fóruns regionais e nacio-
nais que debatem a Política de Fisca-
lização. Sendo que em 2016, o Fórum 
Regional foi sediado pelo CRESSRS em 
Porto Alegre, antecedendo o Encontro 
Regional do Conjunto CFESS/CRESS.

A atividade da fiscalização se ma-
terializa por diversos meios, como 
atendimentos na sede do CRESS, nos 
espaços de trabalho com visitas ins-
titucionais em casos pontuais ou de 
rotinas programadas. O objetivo é 
demarcar o espaço da profissão, seja 
no diálogo e reuniões com gestores e 

Relatório de atividades de 2014

Visitas de Fiscalização: 205
Nº de municípios: 97
Nº de instituições: 205
Nº de profissionais fiscalizados: 

226
 Orientações presenciais/sede do 

CRESS: 82
Encaminhamento de denúncias 

ex-officio: 2 (1 Disciplinar e 1 Ético).  
Concursos Fiscalizados e acompa-

nhados: 28
Indicação de Comissões de Instru-

ção: 3 
Manifestação concursos com carga 

horária de 40 horas: 12
Elaboração de documentos: 292 
Participação de reuniões: 62
Participação do Ética em Movi-

mento: 1 (Edição em Alegrete) 
Palestras: 1 (PUC).
Acolhida aos formandos: 2
Orientação por escrito e-mails: 

1.631 
Orientação por telefone: 850 

Relatório de atividades de 2015

Visitas de Fiscalização: 156
Nº de municípios: 56
Nº de instituições: 156
Nº de profissionais fiscalizados: 184
Orientações presenciais/sede do 

CRESS: 186
Encaminhamento de denúncias ex

-officio: 5 (4 Disciplinar e 1 Ético).
Concursos Fiscalizados e acompa-

nhados: 43
Indicação de Comissões de Instru-

ção: 3
Manifestação concursos com carga 

horária de 40 horas: 17
Elaboração de documentos: 276
Participação de reuniões: 76
Participação do Ética em Movimen-

to: 1- Edição em Alegrete
Palestras: 4 (H. Clinicas, AGHC, Fó-

rum Supervisores UNISINOS, NUCRESS 
Litoral)  

Acolhida aos formandos: 2
Orientação por escrito e-mails: 

1.918
Orientação por telefone: 10.138

Relatório de atividades de 2016

Visitas de Fiscalização: 300
Nº de municípios: 76
Nº de instituições: 300
Nº de profissionais fiscalizados: 

301
Orientações presenciais/sede do 

CRESS: 140
Encaminhamento de denúncias ex

-officio: 3
Concursos Fiscalizados e acompa-

nhados: 32
Indicação de Comissões de Instru-

ção: 8
Manifestação concursos com carga 

horária de 40 horas: 16
Elaboração de documentos: 286
Participação de reuniões: 62
Participação do Ética em Movimen-

to: 1 (Santa Cruz do Sul)
Palestras: 6
Acolhida aos formandos: 2
Orientação por escrito e-mails: 

1.254
Orientação por telefone: 1.016

Dados da Campanha de Inadimplência em 2016

porto alegre pelotas Caxias do Sul

Mas por que tenho que pagar 
anuidade?

Atualmente, o índice de inadim-
plência entre os CRESS varia de 22,3% 
a 70,2%, de acordo com o levanta-
mento realizado pelo CFESS junto aos 
CRESS em maio de 2015.

Parte da categoria ainda desco-
nhece a natureza e o sentido do pa-
gamento da anuidade. É importante 
destacar que a anuidade é um tribu-
to obrigatório que o Estado instituiu 
para viabilizar a fiscalização do exer-
cício profissional de várias categorias. 
Ao delegar aos conselhos de profissão 
regulamentada a ação inerente do 
Estado, que é a de fiscalização, essa 
anuidade constitui a base financeira 
do Conjunto CFESS/CRESS.

  Uma das distinções do Serviço 
Social das demais categorias profissio-
nais no país é que a definição do pata-
mar mínimo e máximo a ser praticado 
no valor das respectivas anuidades, 
bem como a definição da destinação 
dos recursos financeiros advindos des-
tas anuidades é decidida anualmente e 
democraticamente no fórum máximo 
de deliberação da categoria, os Encon-
tros Nacionais.

Ou seja, é com esse recurso que o 
Conjunto desempenha a fiscalização 
do exercício profissional, para forta-
lecer a profissão de assistente social 
como profissão regulamentada e, por 
consequência, o projeto ético-político.

Campanha do CRESSRS
A Campanha de inadimplência do 

CRESSRS iniciou com a utilização de 
formulários de atualização cadastral.  
Estes foram utilizados em encontros 
da categoria, GTs e reuniões e tam-
bém no 10º Encontro Gaúcho de As-
sistentes Sociais (EGAS). Eles foram 
fundamentais para a efetivação das 
cobranças. No total foram atualizados 
115 cadastros. 

Após isso, foram iniciadas as co-
branças via telefone, com o objetivo 
de fazer as negociações. O valor total 
renegociado até agora, com parcelas 
a vencer até no máximo fevereiro de 
2018 foi de R$ 196.739,96. Para faci-
litar a cobrança também foi feito um 
convênio com o Instituto de Estudos 
de Protestos do RS para dispensar o 
apresentante do pagamento de emo-
lumentos e quaisquer outras despesas 
destinados ao Tabelião de Protesto.

Total de dias da campanha: 10
Total de AS com débitos: 2045
Total de contatos: 320
Renegociações efetivadas: 135
Valor renegociado: R$ 155.047,00

Sem contato telefônico, e-mails 
enviados: 67

Total de AS com débitos: 340
Total de contatos: 100
Renegociações efetivadas: 25
Valor renegociado: R$ 27.316,64 

Total de AS com débitos: 213
Total de contatos: 139
Renegociações efetivadas: 20
Valor renegociado: R$ 14.376,32

Campanha da Inadimplência resgatou quase 
200 mil em renegociações

CRESSRS buscou fortalecer sua Orientação e Fiscalização

Confira os relatórios de atividades da gestão:

Em abril de 2013, o CFESS e os CRESS deram início à “Campanha Nacional de 
Fortalecimento do Conjunto CFESS/CRESS - A luta por um Serviço Social forte também 
depende de você: regularize seus débitos junto ao CRESS”. 

Com o objetivo de melhor atender a categoria no Interior do estado, o CRESSRS 
contratou duas novas agentes fiscais para as Seccionais de Caxias do Sul e Pelotas. 

demais empregadores e Assistentes 
Sociais onde as fiscais reforçam a 
dimensão técnica-operativa da pro-
fissão. Especialmente no que tange 
a desmistificar a atuação assistencia-
lista que historicamente a sociedade 
tem agregado e/ou vinculado ao fa-

zer do Assistente Social, ainda demar-
cando compromissos e deveres éticos da 
profissão aos quais o profissional deve 
atender e cumprir na execução das suas 
atribuições. 



I N F O R M A M aio |  2017 I N F O R M AM aio |  2017

| 6 | | 7 |

Primeiro Pregão Eletrônico foi concluído em 2016Fortalecimento institucional e valorização dos/
as trabalhadores foram prioridades da gestão

No âmbito da gestão e fortalecimento institucional foram realizados investimentos na 
formação de servidores, na elaboração e implantação do PCCR e nos processos licitatórios.

esde que assumiu, a Gestão 
“O CRESS somos tod@s nós!” 
buscou qualificar o trabalho 
e os seus servidores. Uma das 

suas principais preocupações foi imple-
mentar uma Política de Gestão de Traba-
lho, bem como o PCCR (Plano de Cargos 
Carreiras e Remuneração) para melhorar 
as condições de trabalho do conjunto 
de trabalhadores do CRESSRS e o aten-
dimento à categoria. No dia 20 de julho 
foi publicado no site do Banco do Brasil 
o Edital para contratação de empresa e 

implantação do PCCR.
Também investiu na qualificação 

dos funcionários para atenderem as 
demandas da instituição. Somente em 
2016, foram emitidas 653 carteiras pro-
fissionais, com sete reuniões de entrega 
coletiva junto à categoria profissional. 
Em 2015, foram entregues 560 carteiras 
profissionais, com 12 reuniões de entre-
ga coletiva. Momentos importantes de 
troca de informações com os/as novos/
as profissionais.

Em 2014, foi fechado um acordo 

D
coletivo com um reajuste histórico. O 
reajuste salarial de 19,86% foi o maior 
índice já concedido nos 51 anos de exis-
tência do conselho. O aumento mais 
próximo foi na gestão 2002/2005 de 
18,54%. Este também foi o maior índice 
dentre as negociações salariais entre os 
Conselhos e Ordens de Profissões Regu-
lamentadas do RS. No Acordo Coletivo 
2015/2016, foi concedido o reajuste de 
10%, reposição da inflação mais ganho 
real. O acumulado dos dois anos soma 
um índice de 29,86%.

No início de 2016, o CRESSRS con-
cluiu o primeiro pregão eletrônico de 
sua história, dando por sanada a até 
então irregular compra de passagens 
aéreas. O pregão eletrônico foi reali-
zado para a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de 
passagens aéreas, cujo contrato está 
em plena vigência. 

Dando continuidade ao cumpri-
mento da legalidade, para a realização 
do 10° EGAS, o CRESSRS aderiu a ata 
de registro de preços do TRF4º Região 
para o serviço de coffe break, licitou 
por meio de carta convite os mate-
riais gráficos e dispensou regular-
mente a licitação de alguns serviços e 
compras. Ainda em 2016, o Conselho 
realizou novo processo licitatório, por 
meio de nova carta convite, para a 
aquisição dos materiais gráficos. Para 
o 11° EGAS uma nova carta convite 
foi feita, garantindo a confecção dos 
materiais gráficos de 2017.

Entrega coletiva de carteiras é um espaço importante de recepção das/os 
novas/os profissionais

CRESSRS fechou um acordo coletivo com um reajuste histórico em 2014

Em 2016, o CRESSRS concluiu o primeiro pregão eletrônico de sua história

Resolução criou Comissão Permanente de Licitações
Neste ano, também foi instituída pelo Conselho Pleno a Resolução nº 

011/2016, que regulamenta os procedimentos administrativos para com-
pras, obras e serviços. Tal resolução ajudou na evolução dos procedimentos 
e processos licitatórios deste conselho, instituindo procedimentos padrão 
e maior transparência aos processos licitatórios.

A criação desta resolução foi necessária em razão da inexistência de 
qualquer padrão administrativo existente para a realização de compras, 
obras e serviços, no âmbito deste regional. Em que pese todo o esforço da 
gestão para que os procedimentos se dessem em estrita observância aos 
ditames legais, como, por exemplo, a lei das licitações, do pregão e do pre-
gão eletrônico, foi a partir da aprovação desta resolução que se consolidou 
um novo padrão no Conselho. 

Para tanto, os funcionários vêm sendo qualificados para desempenhar 
as novas funções, seja como membro da Comissão Permanente de Licita-
ção, da equipe de apoio do pregoeiro, como pregoeiro, como fiscal de con-
trato, dentre outras, cuja qualificação depende da capacidade financeira 
do Conselho. A qualificação dos funcionários é de suma importância para 

que os procedimentos licitatórios sejam impulsionados e executados 
com êxito. Neste ano, o Conselho contou com dois pregoeiros devi-
damente habilitados e qualificados para lançar e executar os pregões 
eletrônicos. 

Além disso, a assessoria jurídica do Conselho vem acompanhando, 
instruindo e orientando de forma permanente a Comissão de Licitação 
e demais funcionários, não apenas para que a legislação seja estrita-
mente cumprida, mas também para que se crie de forma definitiva no 
âmbito administrativo a compreensão de que todas as compras, obras 
e serviços devem passar por procedimentos administrativos para que 
se verifique a necessidade de licitação ou não (dispensa ou inexigibi-
lidade). 

Em 2016 a Comissão de Licitação, instituída e nomeada por esta 
gestão, passou a denominar-se Comissão Permanente de Licitação, para 
que todas as compras, obras e serviços pudessem ser acompanhadas 
permanentemente, ao menos nestes primeiros momentos, quando os 
procedimentos ainda precisam ser revisados continuamente.

Também em 2016, o Conselho res-
cindiu o contrato com a empresa que 
prestava serviços de limpeza, higie-
nização e conservação, uma vez que 
havia sido contratada sem licitação e 
o prazo de vigência do contrato havia 
ultrapassado, e muito, aquele permi-
tido pela Lei 8.666/93. Deste modo, 
foram feitas novas cotações e realiza-
do um contrato emergencial, dada a 
essencialidade do serviço. Ao mesmo 
tempo foi aberto processo licitatório 
para a contratação definitiva de uma 
nova empresa, concluído em 2017.

Outras ações importantes para 
qualificar o trabalho

Destaca-se, também, a aquisição 
de uma nova central telefônica, re-
alizada por meio de dispensa de li-
citação, trazendo maior praticidade 
no dia a dia, deixando de sobrecar-
regar a secretaria que atendia em 
demasia às ligações telefônicas. 

Em que pese não tenha relação 

estrita com a Comissão Permanente 
de Licitação, importa frisar que em 
2016 foi instituída nova resolução 
das diárias, contemplando, alimen-
tação, hospedagem e deslocamento. 
Com isso, o CRESSRS não precisa 
mais despender recursos com a con-
tratação de hotéis (diárias), que era 
feito sem processo licitatório. Por-
tanto, mais uma adequação a Lei 
das licitações 8666/93. 

Em suma, no ano de 2016 foram 
realizados e concluídos dois pre-
gões eletrônicos (passagens aéreas 
e PCCR), iniciado o pregão eletrô-
nico para a contratação de empre-
sa para a prestação de serviços de 
limpeza, conservação e higieniza-
ção, finalizada em 2017, realizadas 
duas cartas convites para a compra 
de materiais gráficos, realizados 
procedimentos licitatórios diversos 
e capacitados os funcionários do 
Conselho. Com certeza, foram ações 
importantes para o fortalecimento 
do CRESSRS e a garantia do cumpri-
mento do Projeto Ético-Político. 
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CRESSRS teve atuação ativa em frentes, conselhos e movimentos sociais CRESSRS valorizou a formação e qualificação da categoria
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No que se refere à participação política, 
destaca-se a atuação do CRESSRS em Conse-
lhos de Direitos e de Políticas Públicas, em 
âmbito municipal e estadual, com 238 repre-
sentantes em 119 espaços de participação no 
âmbito das políticas públicas. 

Muitos são os espaços de participação em 
que o CRESSRS atua, pois acredita ser funda-
mental influenciar politicamente na garantia 
dos direitos humanos. Em 2016, integrou um 
novo espaço, o Grupo de Trabalho Prevenção 
e Combate a Tortura no Rio Grande do Sul, da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Na Gestão 2014/2016 do Conselho Estadu-
al de Assistência Social (CEAS/RS), o foi eleito 
em primeiro lugar no Fórum de Eleições da 
Sociedade Civil para representar o segmento 
trabalhadores da área. Nossa representante 
foi eleita para assumir a presidência do CEAS.

Defensores dos Direitos Humanos
O CRESSRS também foi eleito, em 2016, 

para o CEPPDDH/RS (Conselho Estadual do 
Programa de Proteção aos Defensores e Defen-
soras dos Direitos Humanos), na Assembleia 
Pública no Centro Administrativo.  A finali-
dade é promover a implementação da Política 
Nacional de Proteção; decidir sobre recursos 
interpostos contra as decisões da Coordenação 
Executiva; deliberar sobre termos de parceria 
para a ampliação e o aperfeiçoamento; defi-
nir, estabelecer e apoiar a articulação das me-
didas de proteção necessárias em cada caso; 
promover a implementação da Política Nacio-
nal de Proteção aos Defensores e Defensoras 
dos direitos humanos, conforme parâmetros 
dispostos na legislação pertinente.

Trabalhadores do SUAS
Outro espaço importante de atuação é o 

Fórum dos Trabalhadores do SUAS, no qual 
atua nos âmbitos municipal, estadual e na-
cional. A finalidade deste espaço coletivo é 
a organização e o debate dos trabalhadores e 
trabalhadoras do Sistema Único de Assistên-
cia Social.

Defesa do SUS
O CRESSRS também participa do Fórum 

Gaúcho em Defesa do SUS e da Frente Nacio-
nal contra a Privatização da Saúde (FNCPS). 
A Frente é composta por diversas entidades, 
movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais 
sindicais, sindicatos, partidos políticos e pro-
jetos universitários. Seu objetivo é defender 
o SUS público, estatal, gratuito e para todos, 
e lutar contra a privatização da saúde e pela 
Reforma Sanitária formulada nos anos 1980.

A Gestão “O CRESS somos to-
d@s nós!” investiu na formação e 
qualificação da categoria através da 
participação nos Encontros Locais, 
Regionais e Nacionais do Conjunto 
CFESS/CRESS e da realização de di-
versos seminários, reuniões e rodas 
de conversa. Também inovou quan-
do estabeleceu a partir do 9° EGAS, 
em 2015, o espaço para oficinas das 
comissões e GTS, antecedendo o en-
contro gaúcho.

Além disso, participou e incenti-

Seminários, encontros, rodas de conversa e participação nos GTs nacionais também 
integraram o Plano de Metas nestes três anos de gestão.

Historicamente, os/as assistentes sociais tem grande participação em conselhos e frentes que 
debatem políticas públicas e sociais, conforme prevê o Projeto Ético Político do conjunto.

vou a participação nas Conferências 
que debatem as Políticas Sociais, em 
audiências públicas e encontros na-
cionais referentes a temas da cate-
goria e para debater o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS).

Seminários trataram sobre o Si-
gilo Profissional e Serviço Social, a 
Política de Assistência Social, a De-
fesa do SUS, a Residência, o Serviço 
Social na Educação, a Formação Pro-
fisssional, a Democratização da Co-
municação, a Previdência, aa Ética e 

Direitos Humanos, a defesa do Proje-
to Ético Político, entre tantos outros 
temas. Os debates ocorreram tanto 
em Porto Alegre, como nas Seccio-
nais e nos NUCRESS, principalmente 
com os cursos de capacitação.

Também é preciso destacar a par-
ticipação dos NUCRESS nas paralisa-
ções pelo Fora Temer e contra as re-
formas da Previdência e Trabalhista. 
Principalmente, na forte mobilização 
na Greve Geral do dia 28 de abril.

CRESSRS sediou reuniões do Fórum Estadual (FETSUAS)

CRESSRS participou de reunião da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde

A defesa do SUAS foi uma prioridade da gestão

Greve Geral

Categoria lotou Teatro Dante Barone no 9° EGAS em 2015 CRESSRS sediou Encontro Descentralizado da Região Sul em 2016
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CRESSRS assinou petição que denuncia à 
OEA omissão do Brasil no Caso da Boate Kiss

Investimento em comunicação e formação 
foram marcas da gestão

Entre as ações políticas, destaca-se a participação CRESSRS, no dia 25 de 
janeiro deste ano, do ato de entrega de uma Petição à Organização dos Estados 

Americanos (OEA) na sede do IAB/RS (Instituto dos Arquitetos do Brasil).

O Seminário “Comunicação como um Direito Humano” comemorou os 100 dias da 
gestão ‘O CRESS somos tod@s nós!’ e o lançamento do novo site.

A Formação Profissional foi outra preocupação constante da gestão. Além de reuniões e oficinas, a 
Comissão de Formação teve papel importante na edição do livro Formação e Trabalho em Serviço Social.

A iniciativa foi do Instituto 
Juntos — Justiça, Cidadania e 
Políticas Públicas, e conta com 
o apoio do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(CREA-RS), Conselho Regional 
de Serviço Social (CRESS), do 
Conselho Regional de Psicolo-
gia (CRP) e do IABRS.

A petição pede a responsa-
bilização do País pela omissão 
em relação aos problemas da 
Boate Kiss, onde um incêndio 
em 27 de janeiro de 2013, na 
cidade de Santa Maria (RS), 
deixou 242 mortos. A denún-
cia partiu de várias entidades, 
entre elas a Associação de Fa-
miliares de Vítimas e Sobrevi-
ventes da Tragédia de Santa 
Maria (AVTSM).

A petição é assinada pela 
advogada Tâmara Biolo Soa-
res. De acordo com a defen-
sora, “a lei determinava que a 
boate obedecesse uma série de 
regulamentos, o Município de 
Santa Maria, o Ministério Pú-
blico e o Corpo de Bombeiros 
tinham conhecimento que a 
boate não obedecia e, no en-

A qualificação da comuni-
cação foi uma preocupação da 
gestão desde o início. Tanto 
que os primeiros 100 dias fo-
ram comemorados com o semi-
nário “Comunicação como um 
Direito Humano”, quando foi 
lançado o novo site do Con-
selho. O objetivo foi fomentar 
esse tema tão importante para 
a democratização da sociedade.

Ainda no primeiro ano, fo-
ram lançadas as Cartilha para 
conhecer o CRESS com um vas-
to conteúdo, desde a história 
do conselho, seus espaços co-
letivos e participativos, até 
legislações e referências, e o 
Manual de Orientação de Pro-
cessos Éticos Disciplinares, am-
bas elaboradas na gestão ante-
rior. 

Além disso, foi dada cen-
tralidade à divulgação das 
atividades do Conselho, tanto 
reuniões das Comissões e GTs 
como dos seminários e encon-
tros. Tanto o site como a Pági-
na no Facebook aumentaram o 
acesso com a divulgação, mui-
tas vezes, em tempo real. 

A Assessoria de Comunica-
ção também criou logos novos 
para os GTs e Comissões, com 

tanto, se omitiram. Nada fize-
ram para que a boate sanasse 
esses problemas ou que fosse 
fechada”, disse.

A advogada afirmou que 
outros casos foram levados à 
OEA e tiveram resultado. “A 
Comissão Interamericana já se 
manifestou a respeito de ou-
tros casos no Brasil, inclusive 
a Lei Maria da Penha foi con-
sequência de uma recomenda-
ção da OEA. Queremos que se 
reconheça a responsabilidade, 
essa é a nossa expectativa”, 
complementou. 

Texto denuncia ação do MP 
contra os pais

O texto afirma que o MP 
promoveu o arquivamento de 
todos os indiciamentos dos 
agentes da prefeitura que atu-
aram na outorga de alvarás e 
na manutenção das atividades 
da boate. Diante disso, paren-
tes de vítimas realizaram uma 
série de protestos contra o 
órgão e, em razão das mani-
festações, três pais e uma mãe 
foram denunciados à Justiça 
por calúnia e difamação. Pos-

a confecção de 
banners para 
cada grupo. Os 
NUCRESS tam-
bém receberam 
banners com a 
logomarca. To-
dos os mate-
riais gráficos, 
sejam de reuni-
ões, seminários 
ou EGAS foram 
criados pela as-
sessoria. Assim 
como, foi criado 
o link Transparência no site do 
CRESS.

Participação no GT e        
Encontro Nacional

O CRESSRS marcou presença 
ainda no GT Nacional de Comu-
nicação que debateu a atuali-
zação da Política Nacional de 
Comunicação e participou do 
Encontro Nacional de Comuni-
cação que aprovou a política. 
Também participou dos Comu-
nicasul em Santa Catarina e 
Paraná e sediou o último en-
contro em Porto Alegre, ante-
cedendo o Encontro Descentra-
lizado da Região Sul.

A Comissão de Comunica-

sivelmente, diante do avanço 
desses processos, os primeiros 
condenados no caso da Boate 
Kiss sejam os pais que perde-
ram seus filhos na tragédia.   
Tais processos promovidos por 
membros do MP configuram 
violação do direito à liberdade 
de expressão e de associação 
dos pais das vítimas, confor-
me a petição.

A questão foi levada à CIDH 
porque o país ratificou em 
1992, a Convenção America-
na de Direitos Humanos (Pac-
to de São José da Costa Rica, 
de 1969), e seis anos depois 
aceitou também competência 
da Corte Internacional dos Di-
reitos Humanos. Não há pra-
zo para análise do órgão, mas 
caso a denúncia seja aceita, 
o País é notificado e recebe 
prazo para resposta. Na sequ-
ência, a “defesa” é analisada 
pela CIDH, que pode sugerir 
ações a serem tomadas. Caso 
estas não sejam cumpridas, 
o caso é enviado à Corte, que 
pode condenar o país em cará-
ter moral.

O CRESSRS também teve pa-
pel importante na produção e 
lançamento do Livro: “Forma-
ção e Trabalho em Serviço So-
cial: Desafios, Resistências e 
Sonhos marcando coletivamente 
a história do sul brasileiro.” O 
livro foi uma construção coleti-
va da ABEPSS – SUL I, ENESSO 
Regional IV e as Comissões ou 
Câmaras Técnicas de Formação 
e Trabalho Profissional dos três 

ção realizou ainda oficinas nos 
EGAS de 2015 e 2016, neste 
último ano em conjunto com 
a Comissão de Ética e Direitos 
Humanos. 

Campanha por uma Mídia 
Democrática 

O CRESSRS atuou também 
na luta pela democratização 
da comunicação, apoiando a 
ação nacional de coleta de as-
sinaturas, físicas ou virtuais, 
do Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular (PLIP) por uma Mídia 
Democrática, promovida pelo 
Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação 
(FNDC), do qual o CFESS é en-
tidade associada.

CRESSRS participou do ato de entrega da petição à OEA

Comunicasul contou com palestra do jornalista Juremir Machado

CRESS da Região Sul. 
O livro resgata a memória so-

bre a formação e trabalho profis-
sional nestes tempos de ameaças 
aos direitos, à direção ético-polí-
tica hegemônica na profissão e à 
formação e trabalho profissionais 
com qualidade, configurando-se 
como uma dentre as estratégias 
políticas mais importantes para 
resistir às investidas do projeto 
capitalista burguês.

Entidades lançam livro sobre Formação e Trabalho em Serviço Social da Região Sul

Comissão realizou oficinas para debater o Trabalho 
e Formação Profissional
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ncerrado o prazo regi-
mental para interposi-
ção de recursos contra o 
resultado final das elei-

ções do Conjunto CFESS-CRESS, 
triênio 2017-2020, a Comissão 
Regional Eleitoral (CRE) não 
registrou nenhuma solicitação 
contra a chapa concorrente ao 
Conselho Regional de Serviço 
Social da 10ª Região. O resul-
tado foi homologado e a ges-
tão “Classe Trabalhadora em 
luta: unidade e resistência!” 
assumirá o CRESSRS no dia 15 
de maio, às 18h no Auditório 
do Prédio 15 da PUCRS duran-
te evento alusivo às comemo-
rações do Dia do/a Assistente 
Social.

Para o Conselheiro Vice Pre-
sidente e Presidente eleito, Ag-
naldo Engel Knevitz, “o proces-
so eleitoral do Conjunto CFESS/
CRESS significa uma oportuni-
dade importante do exercício 
democrático da categoria na 

Chapa única é eleita para o CRESSRS

escolha dos seus representantes, 
que assumem o imenso desafio 
de efetivar um conjunto de pro-
postas que emanam da realida-
de vivenciada e compartilhada 
pela categoria, sendo que para 
este desafio todo/a Assistente 
Social é convocado à somar-se 
na materialização das ações que 
requerem este compromisso co-
letivo”.

No processo eleitoral do con-
junto CFESS/CRESS o voto não 
é obrigatório, pois é entendido 
como um direito e 
não como um dever, 
onde cada assisten-
te social tem a opor-
tunidade de parti-
cipar de todas as 
instâncias das elei-
ções: na organiza-
ção de chapas para 
concorrer à gestão, 
na composição das 
comissões eleitorais 
que ajudam a or-

ganizar o processo eleitoral e, 
finalmente, na votação direta 
nas gestões concorrentes.

Futura diretoria será empossada no dia 15 de maio, às 18h no Auditório do Prédio 15 
da PUCRS durante evento alusivo às comemorações do Dia do/a Assistente Social.

E

Apuração foi realizada no dia 22 de março na sede do CRESSRS

Confira o resultado das eleições 
Gestão CFESS, chapa 1 (Única) “É de ba-

talhas que se vive a vida”, 712 (setecentos 
e doze) votos; votos nulos 9 (nove) votos; 
votos brancos 114 (cento e quatorze) votos.

  Gestão CRESS chapa 1 (Única) “Classe 
Trabalhadora Luta: unidade e resistência”, 
765 (setecentos e sessenta e cinco) votos; 
votos nulos 9 (nove) votos; votos brancos 61 
(sessenta e um) votos.

  Seccional de Caxias do Sul - Chapa 1 
(Única) “Mobilização e Ação”,  111 (cento e 

onze) votos; votos nulos 0 (zero) votos; vo-
tos brancos 03 (três) votos.

  Seccional de Pelotas - Chapa 1 (Única) 
“CRESS: Fortalecendo o coletivo”,  105 (cen-
to e cinco) votos; votos nulos 0 (zero) votos; 
votos brancos 04 (quatro) votos.

 Foi verificado a obtenção do quórum de 
pelo menos 15% dos inscritos em condições 
de votar, conforme art. 22 do Código Eleito-
ral em vigor, que corresponde à 711 (sete-
centos e onze) votos.


