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Diante do contexto de pandemia, as ações 
previstas pelo Conjunto CFESS/CRESS 
estão sofrendo alterações, uma vez 

que os eventos presenciais da categoria foram 
cancelados. 

O Art. 11 do Estatuto do Conjunto CFESS/
CRESS indica que “O Encontro Nacional CFESS/
CRESS é a instância máxima de deliberação deste 
Conjunto, composto de delegados do CFESS 
e dos CRESS”. Assim sendo, desde 1966 – a 
partir de diferentes formatos – são organizados 
esses encontros, os quais mobilizam a categoria 
profissional de todas as regiões do país. Para 
se ter uma ideia, no 48º Encontro Nacional 
do Conjunto CFESS/CRESS, ocorrido no ano 
passado em Belém/PA, participaram 283 pessoas, 
sendo 189 delegados/as e 94 convidados/as e/ou 
observadores/as.  

Enquanto eventos preparatórios que antecipam 
o Encontro Nacional, ocorrem os Encontros 

Regionais Descentralizados, cuja função é elaborar a agenda do Conjunto nas cinco 
regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). As propostas emitidas 
nos Encontros Descentralizados são levadas ao Encontro Nacional para deliberação pelo 
Conjunto dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal.

Diante disso, para organização dos Encontros Nacionais e Descentralizados, no ano 
de 2013 o conjunto propôs uma nova metodologia. Dividindo em três períodos anuais, 
correspondentes aos três anos de cada gestão dos Conselhos Regionais e Federal, o 1º 
ano de gestão é destinado para a realização do Planejamento das ações; o 2º ano de gestão 
para o Monitoramento; e o 3º ano de gestão para Avaliação das deliberações propostas.

As propostas e deliberações são organizadas a partir dos eixos temáticos constituídos: 
Ética e Direitos Humanos, Orientação e Fiscalização, Seguridade Social, Administrativo 
Financeiro, Comunicação, Formação Profissional e Relações Internacionais. 

O ano de 2020 é, portanto, ano de Planejamento para o triênio 2020-2023. Contudo, 
devido aos riscos de contaminação da doença COVID-19, o CFESS decidiu cancelar o 
Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, os Encontros Descentralizados e as 
Assembleias gerais no âmbito dos CRESS, as quais eram realizadas de forma presencial. 

Conforme ofício do CFESS emitido aos CRESS em 02 de julho de 2020, a não 
realização dos eventos presenciais “entretanto, não elimina a necessidade de aprovação 
do planejamento do triênio 2020-2023 do Conjunto CFESS/CRESS, bem como, das 
obrigações legais de fixação das anuidades e formulação das peças orçamentárias para o 
ano de 2021 e, nesse caso, a instância deliberativa para essas aprovações será o Conselho 
Pleno dos CRESS e do CFESS, conforme a competência”.
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Apesar do cancelamento presencial desses importantes eventos, a lógica participativa 
deve ser mantida, devendo ser propostas pelos CRESS atividades participativas, 
propositivas e consultivas a toda a categoria profissional. 

Neste sentido, o CRESS/SC propôs um calendário de atividades organizadas a partir 
das disposições do CFESS, respeitando as medidas de distanciamento e isolamento social 
propostas pelas autoridades sanitárias, conforme descrito abaixo. 

ATIVIDADES NUCRESS – PRÉ-PLENÁRIAS SC

O CRESS 12ª Região realizou reunião no dia 16 de julho com as coordenações dos 
NUCRESS do estado de SC para informar a respeito das etapas deliberativas propostas 
para o ano de 2020, em situação de excepcionalidade. Como encaminhamento da atividade, 
os treze NUCRESS ficaram responsáveis, diante da viabilidade, de realizar reuniões em 
suas respectivas regiões chamando a categoria profissional para o debate, já considerando 
os eixos que serão tratados nas Plenárias Estaduais. 

Vale acrescentar que essa proposta não foi exigência do CFESS, porém o CRESS/SC 
compreendeu essa como uma oportunidade única de possibilitar a maior participação da 
categoria nas instâncias decisórias do Conjunto. 

PLENÁRIAS CONSULTIVAS ON-LINE

Os CRESS deverão realizar atividades de caráter consultivo/propositivo, de modo a 
oportunizar a participação da categoria de assistentes sociais de cada jurisdição, para a 
construção de propostas para o triênio 2020-2023, bem como, para apresentar a prestação 
de contas do ano de 2019. 

Quando? Do dia 03 ao dia 07 do mês de agosto 

Quem participa? Toda a categoria de assistentes sociais do Estado de Santa Catarina.

Calendário Plenárias Estaduais

Para participar das reuniões acesse clicando no link abaixo:

https://meet.google.com/jcj-dmig-nbp

REUNIÕES DESCENTRALIZADAS

A Direção de cada CRESS, divididas nas cinco regiões do país, juntamente com 
o CFESS, deverão realizar Reuniões Regionais Descentralizadas on-line de caráter 
consultivo/propositivo.

Quando? De 14 a 30 de agosto

Quem participa? Conselheiros/as do CRESS, trabalhadores/as do CRESS e 
convidados/as.

https://meet.google.com/jcj-dmig-nbp


Expediente:  Este boletim é uma publicação do CRESS 12ª Região - Gestão 2020-2023.
Comissão de Comunicação: Cassiano Ferraz, Claudia Mara Fronza da Silva, Débora Ruviaro 
e Simone Cristina Dalbello da Silva.  Assistentes Sociais de Base: Jeanie Ribeiro Isphair Wendt 
e Natalli Pazini Silva.
Diagramação: Cassiano Ferraz - Assessor de Comunicação (comunicacao@cress-sc.org.br)

CRESS 12ª REGIÃO - Rua dos Ilhéus, nº 38 - Ed. APLUB - Sl. 1005
Centro - Florianópolis/SC - CEP 88010-560

Telefone: (48) 3224-6135 - E-mail: cress@cress-sc.org.br
Atendimento Externo: Seg/Sex das 10h às 16h

Região Sul – No ano de 2020, o CRESS/SC é o organizador da plenária regional, na 
qual participam os CRESS do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Após a etapa das plenárias, ocorrerá a Consulta Pública pela internet com a 
sistematização das propostas advindas. Em outubro, ocorrerá a Plenária Nacional, também 
de forma on-line com a participação da gestão do CFESS e dos CRESS para apreciação 
e debate das propostas. Após deliberação, essas propostas serão apresentadas em novas 
atividades estaduais objetivando amplo debate com a categoria profissional. 

Os documentos que irão embasar o debate nas Plenárias Consultivas On-line são:

Relatório do 48º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/48EncontroNacionalCfessCress-RelatorioFinal.pdf

Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS/CRESS. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha-BandeiradeLutas-2019versaofinal.pdf

Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS/CRESS. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha-BandeiradeLutas-2019versaofinal.pdf

Ações Estratégicas Continuadas CFESS-CRESS. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/FolderAcoesEstrategicas-Livreto2016.pdf

Fique por dentro e participe!

Comissão de Comunicação
Conselho Regional de Serviço Social

CRESS 12ª Região
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