
Iniciamos a Gestão 2014-2017, com o desafi o de dar continuidade em ações já iniciadas pela 
gestão anterior e cumprir a pauta de compromissos construídos coletivamente e assumidos 
por todo/s que compõem a atual gestão “Coletivizar para seguir na luta”.
Nesse sentido, vimos informar que os primeiros 100 dias de gestão foram de muito trabalho 

à frente do CRESS/SC 12ª Região, com a participação intensa de ampla maioria dos/as 
conselheiros/as e dos funcionários de nossa entidade representativa em todas as atividades 
desenvolvidas, seja no cotidiano como nos momentos de representação da categoria em diversos 
espaços de debates.

Nesses 100 dias de gestão, registramos e apresentamos à categoria dos Assistentes Sociais, 
os principais eventos e ações que estivemos envolvidos/as, lembrando que o CRESS não tem 
somente a responsabilidade de orientar e fi scalizar a profi ssão no âmbito de sua jurisdição 
mas, sobretudo, tem o dever precípuo de contribuir para o fortalecimento do Serviço Social e 
de sua categoria profi ssional, afi rmando e reafi rmando o projeto ético – político profi ssional 
em consonância com as diretrizes do conjunto CFESS/CRESS/ABEPSS e ENESSO.

Desde a posse da Diretoria, no dia 17 de maio de 2014, priorizamos as seguintes ações/
atividades/participações, à saber:

Participação em eventos

Eventos e Atividades Organizadas pelo CRESS 12ª Região:

> CRESS na Academia: atividade que envolve acadêmicos, docentes e representantes do 
CRESS, organizado pela Comissão de Inscrição, com o objetivo de repassar informações acerca 
do funcionamento e fi nalidade do Conselho. Foram realizados 02 eventos, com as Unidades de 
Formação Acadêmica: UNISUL, em 27/05/2014 com 11 participantes e outro com a UFSC, 
em 10/07/2014, com 22 participantes.

> Roda de Conversa sobre Saúde: ocorreu em 28 de agosto de 2014 organizado pela 
Comissão de Políticas Sociais, com a participação da palestrante Profª Dra. Tânia Regina 
Krüger, do Curso de Serviço Social da UFSC, com a fi nalidade de discutir os subsídios para 
atuação profi ssional no âmbito da saúde.

> Encontro Descentralizado dos CRESS (Região Sul), realizado de 30 e 31/07/14 e 01/08/14, 
na sede do CRESS/SC 12ª região e contou com a participação de 29 Delegados Titulares e 19 
Delegados Suplentes, 11 Convidados e 05 Observadores, totalizando 66 participantes indicados 
pelos respectivos CRESS do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Este Encontro teve 
o objetivo de preparação para o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.

> VII Encontro do Fórum das COFIs, realizado no dia 30/07/2014, contando com 22 
participantes representantes dos três Estado da região Sul, tendo por fi nalidade discutir a 
política de orientação e fi scalização do conjunto CFESS/CRESS e as demandas da região.
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> IV Encontro Comunica Sul, realizado em 30/07/2014, contando com 16 participantes, 
tendo por objetivo discutir a política de comunicação do conjunto CFESS/CRESS.

Eventos e Atividades que o CRESS 12ª Região participou:

> Encontro dos/das Assistentes Sociais de Joinville: realizado em 05/06/2014, com o objetivo 
de discutir sobre o exercício profi ssional e a autonomia, bem como estimular a criação do 
NUCRESS da Região.

> Seminário Catarinense contra a Criminalização dos Movimentos Sociais: ocorrido no 
dia 06/06/2014 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

> Seminário Estadual dos 70 anos do Serviço Social na Previdência Social no Brasil: 
ocorrido no dia 09/06/2014, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

> Encontro do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS (FETSUAS): realizado em 
09/06/2014, com a fi nalidade de discutir a organização dos trabalhadores do SUAS.

> Encontro do NUCRESS da Regiao de Itajaí: ocorreu no dia 03/07/2014, com o objetivo 
de discutir sobre o exercício profi ssional e autonomia.

> Reunião de Trabalho entre CRESS/SC e CRP/SC: realizado em 06/06/14, 25/06/14 e 
06/08/14, com o objetivo de discutir a autonomia profi ssional do/da Assistente Social e do/da 
Psicólogo/a frente as demandas impostas pelo Poder Judiciário e Ministério Público, no que 
se refere a pareceres, estudos, laudos e relatórios.

> Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social – ENESS: organizado pela ENESSO, 
em 01/08/41 a 03/08/14 o CRESS/SC participou da abertura ofi cial do evento e na realização 
de uma Ofi cina sobre Supervisão de Estágio.

> Seminário “O papel do Advogado no Sistema Único de Assistência Social e sua atuação 
na equipe multidisciplinar dos serviços ofertados nos Centros de Referência Especializados da 
Assistência Social (CREAS)”: realizado em 13/08/2014, no auditório da OAB, com a fi nalidade 
de discutir a ação profi ssional na política de assistência social e a perspectiva interdisciplinar.

> Seminário Políticas Sociais e Desenvolvimento: a interface com o Serviço Social: realizado 
de 13 a 15 de agosto de 2014, com o objetivo de discutir as políticas sociais e a profi ssão.

> Seminário Regional do Centro de Referência de Assistência Social: realizado em 25/08/14, 
em São Miguel do Oeste, com o objetivo de discutir sobre o trabalho do/da Assistente Social 
no âmbito do CRAS.

> Seminário Regional do Centro de Referência de Assistência Social: realizado em 26/08/14, 
em Chapecó, com o objetivo de discutir sobre o trabalho do/da Assistente Social no âmbito 
do CRAS.

> Seminário Regional do Centro de Referência de Assistência Social: realizado em 26/08/14, 
em Blumenau, com o objetivo de discutir sobre o trabalho do/da Assistente Social no âmbito 
do CRAS.

> Curso da ABEPSS ITINERANTE “Estágio Supervisionado em Serviço Social: desfazer 
os nós e construir alternativas”: realizado de 22 a 23/08/2014, com a fi nalidade de discutir o 
Estágio Supervisionado.

> Reunião da Associação dos Conselhos Profi ssionais (ASCOP): realizado em 23/07/14. 
Esse é um espaço importante onde decisões coletivas são tomadas por todos os Conselhos 
Profi ssionais, com o intuito de fortalecimento das profi ssões no âmbito do Estado de Santa 
Catarina. Foram tiradas moções de apoio e abaixo assinados de temas importantes para a 
sociedade civil organizada, os quais foram socializados nos meios de comunicação do CRESS.

Eventos e Atividades organizados pelo CFESS que o CRESS 12ª Região participou:

> Encontro das áreas Administrativo-fi nanceira, Assessorias Jurídicas e Comissão de 
Orientação e Fiscalização: realizado de 18 a 20/07/2014, em Brasília-DF, com o objetivo de 
capacitar trabalhadores/as dos CRESS e conselheiros/as, sobre a política de fi scalização e 
orientação, os aspectos jurídicos do conjunto CFESS/CRESS e os procedimento de gestão 
dos CRESS.



Expediente:  Este boletim é uma publicação do CRESS 12ª Região - Gestão 2014-2017.
Comissão de Comunicação: Rosana M. Pazeres (CRESS nº 2840), Natalli P. Silva                         
(CRESS nº 4449), Samantha Roloff  (CRESS nº 4953), Coria H. Vieira (CRESS nº 5268),     
Fabiana L. Negri (CRESS nº 2076). Colaboradoras: Magali R. Franz (CRESS nº 1168) e Juçara 
R. Silva (CRESS nº 3949). 
Assessor de Comunicação: Cassiano Ferraz - JP3481SC (comunicacao@cress-sc.org.br)

CRESS – 12ª REGIÃO Rua dos Ilheús, 38 - Ed. Aplub - Sl. 1005
10ª andar - Centro - Florianópolis/SC Cep: 88010-560
Telefone (48) 3224-6135 E-mail cress@cress-sc.org.br
Horário de Atendimento: Seg/Sex das 09h às 18h.

Comissões do CRESS/SC:

As comissões se dividem em temáticas e precípuas ou permanentes, é o coração da atuação 
do Conselho, uma vez que é a partir das discussões desenvolvidas no âmbito destas Comissões 
que se materializam as defesas e ações do CRESS/SC.

Cada Comissão tem uma agenda de reuniões disponibilizada no Site do CRESS, que podem 
ser mensais ou quinzenais. No trabalho desenvolvido busca-se a articulação do conjunto de 
Comissões, propiciando resolutividade nas ações, formulando pareceres fundamentados e ações 
de orientação e fi scalização que se estenderam pelo Estado de Santa Catarina.

A Comissão de Comunicação buscou manter a categoria informada através do Site, Fanpage 
que são alimentados diariamente. E a Comissão de Articulação e Formação vem discutindo 
estratégias de articulação com as Unidades de Formação Acadêmicas e também com os 
NUCRESS e Associações Profi ssionais.

Como podemos constatar, os 100 dias de gestão foram intensos!
Queremos agradecer a todos/as os/as Conselheiros/as, Coordenadores/as das Comissões e 

funcionários/as, por conseguirmos materializar as metas propostas para os 100 dias de gestão.
Continuaremos a mantê-los informados, reiterando que o CRESS som@s todos/as nós, 

de forma coletiva, em prol do projeto ético-político da profi ssão. Contamos com vocês nos 
próximos 100 dias e anos que virão!
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