
A atual gestão do CRESS, que tem como slogan “Ética e Autonomia para 
avançar na luta”, vem planejando e desenvolvendo ações que possibilitem maior 
aproximação entre a categoria de Assistentes Sociais e a diretoria do CRESS, 
bem como, estimular o debate sobre as deliberações do conjunto CFESS/CRESS.  
Uma vez que para exercer com ética e autonomia nosso cotidiano profi ssional 
temos que estar fortalecidos com discussões atualizadas, pautadas no projeto 
ético-político profi ssional.

Dessa forma, considerando a extensão territorial  do Estado, densidade 
populacional e número de profi ssionais por municípios, o CRESS 12ª Região, 
através da  Comissão de Políticas Sociais,  propõe a descentralização  e 
democratização das ações políticas do CRESS através da criação de nove 
NUCRESS, divididos em mesorregiões, conforme ilustrado no mapa abaixo:

Elaborado por Cristiane Marques em novembro de 2012

Considerando o objetivo dos NUCRESS, entendemos ser fundamental que o 
processo de criação dos mesmos aconteça de forma participativa e democrática. 
Dessa forma, o mapa acima consiste em uma proposta inicial, sendo que a partir 
das discussões nas regiões poderão ser realizadas modifi cações no que tange a 
constituição dos municípios que irão compor cada região.
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Os NUCRESS serão compostos por profissionais vinculados ou não a 
associação/grupos já organizados, considerando os diferentes  espaços socio-
ocupacionais e o foco das discussões serão as deliberações política do conjunto 
CFESS/CRESS. 

Os NUCRESS serão organizações políticas vinculadas ao CRESS 12ª 
Região e, consequentemente, não possuirão natureza jurídica própria. Assim, 
destacamos que a implantação dos NUCRESS não tem a intenção de  interferir 
nas organizações já existentes, como núcleos e associações.

O CRESS/SC já realizou a apresentação da proposta dos NUCRESS nas regiões 
de Vale do Itajaí, Médio Vale, Norte e Sul, sendo que em algumas das referidas 
regiões já estão acontecendo mobilizações para sua efetivação.

Durante o mês de novembro de 2013 serão realizadas as discussões na região 
da Grande Florianópolis, Região Serrana, Centro Oeste e Extremo Oeste, 
fi nalizando assim a apresentação da proposta em todo o Estado de Santa Catarina. 
O planejamento prevê que no primeiro semestre de 2014 aconteça um evento 
em cada mesorregião.
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