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16 de junho de 2018

Gestão 2017-2020
“Tempos de Resistir”

"Tempos de criar, tempos de escolher. Tempos de plantar os 
tempos que iremos colher" (Mauro Iasi)



PautaPauta

� Campanha do Conjunto CFESS/CRESS – triênio
2017/2020 – Assistentes Sociais no combate ao
racismo;

� Prestação de Contas - Exercício 2017;

� Eleição de delegados/as para os Encontros
Descentralizado e Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS – 2018;

� Informes.



Campanha do Conjunto CFESS/CRESS Campanha do Conjunto CFESS/CRESS –– triênio triênio 
2017/2020 2017/2020 –– “Assistentes Sociais no combate ao “Assistentes Sociais no combate ao 

racismo”racismo”racismo”racismo”



Objetivo Objetivo 

� “As campanhas têm como objetivo:
sensibilizar assistentes sociais para o
debate em torno da violação de direitos
como expressão da violência, no contexto
de desigualdade social, e divulgar umade desigualdade social, e divulgar uma
cultura política de defesa dos direitos
humanos, numa perspectiva crítica e
anticapitalista.” (CFESS Manifesta – Dia

Internacional dos Direitos Humanos)



Principais campanhas Principais campanhas 
desenvolvidasdesenvolvidas::

� Serviço Social: mudando os rumos da
história – reagir contra o racismo é lutar por
direitos (2002/2005);

� O amor fala todas as línguas – assistente
social na luta contra o preconceitosocial na luta contra o preconceito
(2005/2008);

� Lutar por direitos, romper com a
desigualdade: Depois que rico come, é isso
que sobre para você (2008/2011);



� No mundo da desigualdade, toda violação 
de direitos é violência – Sem movimento 
não há liberdade (2011/2014);

Comemoração dos 80 anos do Serviço 

Principais campanhas Principais campanhas 
desenvolvidas:desenvolvidas:

� Comemoração dos 80 anos do Serviço 
Social no Brasil (2014/2017);



2017

� Debate sobre Abolicionismo Penal e o Serviço Social, com
base na Nota Técnica produzida pelo CRESS RJ;

� CRESS Debate: “Cracolândia?” O que o Serviço Social tem a

ver com isso?

Campanha: “Assistentes Sociais no Campanha: “Assistentes Sociais no 
combate ao racismo”combate ao racismo”

ver com isso?

� Participação no Seminário sobre “Questão Racial e Serviço

Social;

� Composição nas reuniões do Coletivo Étnico-Racial do DSS
da UFES;

� CINE CRESS “Consciência Negra”;



2017

� Participação na mesa do debate da GOLD (Grupo Orgulho, Liberdade e
Dignidade) sobre Redução da Maioridade Penal;

� Participação e construção do ato, junto ao Fórum de Mulheres do ES contra

a PEC 181 -“Cavalo de Tróia”;

� Participação e construção do ato, junto ao Fórum de Mulheres do ES, do

Campanha: “Assistentes Sociais no Campanha: “Assistentes Sociais no 
combate ao racismo”combate ao racismo”

� Participação e construção do ato, junto ao Fórum de Mulheres do ES, do
Dia do enfrentamento à violência contra as mulheres;

� Construção e Participação na X Marcha contra o extermínio da população
negra: em conjunto com o Fórum da Juventude Negra do Espírito Santo
(FEJUNES);

� Organização do CRESS debate sobre “É pela vida das mulheres: o exercício
profissional do Serviço Social no enfrentamento às violências”



2018

� Pauta sobre as mães usuárias de drogas que têm seus bebês
retirados, com o consentimento de profissionais;

� Articulação com CONEGRO e CRP para articulação do debate
étnico-racial entre as duas categorias - proposta de mesa e
curso de formação continuada;

Campanha: “Assistentes Sociais no Campanha: “Assistentes Sociais no 
combate ao racismo”combate ao racismo”

curso de formação continuada;

� Participação na disciplina optativa sobre Questão Racial e
Serviço Social” na UFES;

� Entrevistas publicadas no site e nas redes sociais sobre a
campanha do Maio “Nossa escolha é a resistência!”, com

assistentes sociais;



2018

� CRESS Debate: Formação Profissional e questão étnico-racial (Suellen
Cruz e Meyrieli Carvalho) – 09 de maio, 18h no Salão Rosa.

� IX Encontro Capixaba de Assistentes Sociais – 15 de Maio:

a) Oficina: Serviço Social nas políticas públicas e o debate étnico racial -
Meyrieli Carvalho;

b) Oficina: A política de Saúde Mental, álcool e outras drogas e o trabalho
do/a assistente social – Luiza Resende;

Campanha: “Assistentes Sociais no Campanha: “Assistentes Sociais no 
combate ao racismo”combate ao racismo”

do/a assistente social – Luiza Resende;

c) Oficina: Trabalho do assistente social: tensões da moradia como direito
ou mercadoria? - Maria Helena Elpídio;

� CINE CRESS – “Genocídio da população negra: O que o Serviço Social tem
a ver com isso?” - 29 de Maio no Cine Metrópolis, com a assistente social
Giselle Ribeiro e o militante, Lula Rocha;

� Seminário Estadual Trabalho do/a Assistente Social na Política sobre
Drogas e Saúde Mental – 25 de Maio – 8h às 17h no Salão Rosa (UFES);



Planejamento da Campanha:Planejamento da Campanha:

� Criação de um GT que tem como responsabilidade pensar
estratégias, ações permanentes e formações continuadas sobre a
temática, considerando sempre o direcionamento do nosso Projeto
Profissional e princípios do Código de Ética Profissional.

� Curso de Formação Continuada, em articulação com o CONEGRO e
CRP: “Direitos Humanos e violência: gênero, raça e orientação
sexual;sexual;

� Debate pela Comissão de Formação Profissional do Estatuto da
Igualdade Racial;

� Dar continuidade às ações/propostas contidas nas deliberações do
Conjunto CFESS/CRESS, e aguardar o direcionamento nacional
previsto para acontecer no Seminário Nacional de Assistência
Social, em agosto de 2018.



Prestação de contas 

CRESS - 2017CRESS - 2017



Realização de 04 encontros, 02 em cada região (Sul e Norte) nos
municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Sooretama,
sendo abordado os seguintes temas:

� Na luta de classes não há empate: a importância da organização
política da categoria - (Colatina e Cachoeiro) – em Maio;

NUCRESS (Núcleos Descentralizados do 
CRESS/ES):

� Atuação do Serviço Social nas equipes inter/multidisciplinares
(Cachoeiro e Sooretama) – em Novembro;

Os temas debatidos em 2017 foram elencados pelos/as
profissionais presentes no último encontro de 2016.



� 8 reuniões mensais durante o ano de 2017;

� CRESS Debate: “Cracolândia: O que o SSO tem a ver com

isso?” no dia 26 de Junho, na UFES.

� Participação em eventos: Atos Públicos, Audiências e

Conferências Municipais e Estaduais;

� Participamos na Mobilização do Dia Nacional de Luta em� Participamos na Mobilização do Dia Nacional de Luta em

Defesa dos Serviços Previdenciários, Serviço Social e

Reabilitação Profissional, na Agência do INSS de Vitória,

no dia 8 de maio de 2017;

� Representação nos Fóruns Estadual de Trabalhadores do

SUAS e Capixaba em Defesa da Saúde Pública e Conselhos

de Direitos (CEAS, CRIAD e COESAD).



COMISSÃOCOMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOSDE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
� 8 reuniões mensais durante o ano de 2017;

� CRESS debate: “É pela vida das mulheres: o exercício profissional do

serviço social no enfrentamento às violências”, em Novembro, no

MUCANE;

� Participação e construção do ato, junto ao Fórum de Mulheres do

ES, no dia do enfrentamento à violência contra as mulheres, em

Novembro;Novembro;

� Participação na X marcha Contra o extermínio da população negra:

“Vidas de mulheres negras importam”, em conjunto com o Fórum

da Juventude Negra do Espírito Santo (FEJUNES), em Novembro;

� CINE CRESS - “Consciência negra”, em Novembro;

� Debate sobre “Redução da maioridade penal” pela GOLD;

� Participação no Conselho Estadual LGBT e Conselho Estadual da

Criança e do Adolescente.



COMISSÃO DE FORMAÇÃO E TRABALHO COMISSÃO DE FORMAÇÃO E TRABALHO 
PROFISSIONALPROFISSIONAL

- Realização de 8 reuniões
mensais com objetivo de planejar
e desenvolver ações sobre a
formação e trabalho profissional
das/os assistentes sociais.
Duração de 3 horas com a
participação de assistentes
sociais, estudantes,

- Roda de conversa sobre as resoluções
do Conjunto CFESS/CRESS (Código de

- Seminário: “A contra reforma do Estado:
uma avaliação sobre a precarização do
ensino de graduação em Serviço Social
presencial e à distância e o trabalho
profissional”, no dia 10 de Outubro, no
auditório Manoel Vereza - UFES;

sociais, estudantes,
representação da ABEPSS,
ENESSO e escolas de Serviço
Social;

do Conjunto CFESS/CRESS (Código de
ética, Resolução CFESS 533/08, 568/10,
493/06, 557/09, 556/09, 590/10, Política
Nacional de Estágio). Atividade realizada
no dia 30 de agosto, no Salão Rosa/UFES;

- Fórum Estadual de Supervisão de
Estágio. Tema tratado foi:
“Conjuntura, Projeto Ético-Político e
os desafios para o trabalho do
Serviço Social”. Realizado no dia 10
de Outubro, na UFES;

- Participação na Oficina Nacional da ABEPSS.



•Ações espontâneas: atividades que são demandadas
cotidianamente, advindas principalmente por e-mail ou de forma
mais imediatista através do grupo da comissão no "whatsapp". São
elas: atualizações de site, divulgação de eventos, publicações no
facebook e Instagram, elaborações e aprovação de matérias e etc;

•Produção de notícias próprias, atualização do site e da rede social
(facebook/instagram/flickr e Canal no Youtube), cobertura de

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃOCOMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

(facebook/instagram/flickr e Canal no Youtube), cobertura de
eventos e atendimento a imprensa capixaba;

•Mensagens via aplicativo "WhatsApp" para parabenizar os/as
profissionais pelo "Dia da/o Assistentes Sociais“;

•Elaboração de cartões comemorativos/alusão à dia de lutas



Lançamento do novo site Lançamento do novo site 



- Realizamos no dia 30 de Novembro de

2017, de 14h às 18h, uma atividade sobre

“Mídia e violações de direitos”, com as

integrantes do Observatório da Mídia:

Franciani Bernardes (Jornalista) e Cinthya

Paiva (Advogada).

- Realização e estréia, em Novembro de- Realização e estréia, em Novembro de

2017, do CINE CRESS, em parceria com a

Comissão de Ética e Direitos Humanos,

sobre “Consciência Negra”. Foi realizado no

Cine Metrópolis, na UFES, e contou a

facilitação do espaço pela Assistente Social

Meyriele Carvalho, o mestrando Arthur

Coutinho e a mestranda, Suellen Cruz.



� Email de sensibilização: 619 

� Email cobrança de anos anteriores: 1.800 

� Email de Cobrança Dívida Ativa – 259 

� Carta de Cobrança Divida Ativa – AR: 260 

� Processos ADM Divida Ativa: 296

Publicação de 2 editais de Correspondências que 

COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIACOMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA

� Publicação de 2 editais de Correspondências que 
retornaram 

� Índice de inadimplência: 17,5%  (2017) - 32,6% 
(acumulado: 2017 + anos anteriores) 

� Inscrição de 296 processos na Justiça Federal: Ainda 
está em trâmite.



COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃOCOMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Atividades Desenvolvidas:

� Visitas de orientação e fiscalização, rotina e
averiguação de denúncias;

� Realização de convocações de profissionais;

� Elaboração de documentos;� Elaboração de documentos;

� Reuniões com profissionais, gestores;

� Acompanhamento de processos seletivos e
concursos públicos para assistentes sociais.



ATENDIMENTOS DA COFIATENDIMENTOS DA COFI

TIPO TELEFONE EMAIL SEDE

2017 166 161 32

COND. ÉTIC. E TÉC. T. SINDICAL

SUPERV. ESTÁGIO/ 

FORMAÇÃO

100 66 61

20 INTERVENÇÕES EXTERNAS:
VISITAS DE ROTINA AVERIGUAÇÃO
E REUNIÕES

CONCURSO/ PROC. 

SELETIVO DENÚNCIA OUTROS

41 16 75

TOTAL

359



OFÍCIOS EMITIDOSOFÍCIOS EMITIDOS

IRREGULARIDADES NAS
COND. ÉTICAS  E 

TÉCNICAS

P. SELETIVO SOLICITAÇÕES E 
CONVOCAÇOES TOTAL

28 34 14 77



ELABORAÇÃO E LANÇAMENTO DE TERMOS DE ELABORAÇÃO E LANÇAMENTO DE TERMOS DE 
ORIENTAÇÃOORIENTAÇÃO

� Assunto: respeito à identidade de gênero
e a utilização do nome social nos
diferentes espaços sócio-ocupacionais

� Assunto: Requisições e/ou Imposições� Assunto: Requisições e/ou Imposições
Institucionais demandadas ao Serviço
Social, Incompatíveis às Defesas e
Normativas Profissionais/Práticas
Conservadoras /Projeto Ético-Político



EM OUTUBRO DE 2017, O CRESS LANÇA:EM OUTUBRO DE 2017, O CRESS LANÇA:

� Nota Explicativa apresentando informações acerca
das intervenções adotadas no acompanhamento de oferta de
vagas em concursos e processos seletivos para assistentes
sociais no Estado do Espírito Santo



• Em observância à Política Nacional de
Fiscalização - PNF, em especial ao eixo II,
que prevê “capacitação técnica e política
dos agentes fiscais e demais membros das
COFIs para o exercício da orientação e
fiscalização”, o CRESS 17ª Região/ES
assegurou a participação dos membros da
COFI nos seguintes eventos:COFI nos seguintes eventos:

• Seminário Questão Étnico-Racial e Serviço
Social (UFES),

• Seminário Nacional das COFI (Brasília) e
Instrumentais da COFI (Brasília).



PROJETO TRILHAR CAMINHOS DE PROJETO TRILHAR CAMINHOS DE 
RESISTÊNCIARESISTÊNCIA

� OBJETIVO GERAL: Fortalecer as ações
preventivas de orientação junto à categoria no
âmbito das ações da COFI no interior do estado,
considerando as 10 microrregiõesconsiderando as 10 microrregiões
administrativas.

� (12 ENCONTROS)



Orçamento 2017Orçamento 2017
Receita

� Orçada: 1.479.066,88

� Realizada: 1.467.985,68 (99,25% do previsto)

DespesaDespesa

� Orçada: 1.479.066,88

� Realizada: 1.183.500,29  (80,02% do previsto)

Superávit Orçamentário = R$ 284.485,39 (19,20% do realizado)



Comparativo de despesa Comparativo de despesa 20172017

OBS: Serviço Terceiros - PJ: Serviços de Limpeza,
Conservação, Condomínios, Serviços de Energia Elétrica,
Serviços de Telecomunicações , Impressos Gráficos e
outros.



Comparativo de ReceitaComparativo de Receita

ANO RECEITA

2015 R$ 1.187.621,48

2016 R$ 1.162.698,03

2017 R$ 1.467.985,68



Comparativo de DespesasComparativo de Despesas

ANO DESPESAS

2015 R$ 917.097,48

2016 R$ 1.095.531,32

2017 R$ 1.183.500,29



47º Encontro Descentralizado 
e Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS: CFESS/CRESS: 

eleição da delegação 
capixaba



Art. 10 - A estrutura do Conselho Federal de Serviço
Social compreende as seguintes instâncias:

I - Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
II - Conselho Pleno: órgão deliberativo;
III - Diretoria: órgão executivo;III - Diretoria: órgão executivo;
IV - Conselho Fiscal: órgão fiscal;
V - Comissão Especial: órgão de fiscalização
contábil, financeiro e administrativo;
VI - Comissões, Assessorias e Grupos de Trabalhos:
órgãos de apoio.



DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ENCONTRO NACIONAL
CFESS/CRESS

Art. 11 - O Encontro Nacional CFESS/CRESS é a instância
máxima de deliberação deste Conjunto, composto de
delegados do CFESS e dos CRESS, com direito a voz e voto,
assim com por observadores e convidados com direito a
voz.

Parágrafo 1º - São delegados do CFESS o número
correspondente aos seus conselheiros efetivos, indicados
pelo Conselho Pleno.

Parágrafo 2º - São delegados dos CRESS os Assistentes
Sociais inscritos e ativos no âmbito de jurisdição Regional,
devidamente eleitos em Assembleia Geral da Categoria,
obedecendo a seguinte proporcionalidade:



a) Até 1000 (mil) inscritos até a data da Assembleia, 05
(cinco) delegados;

b) Acima de 1000 (mil) inscritos, além dos 05 (cinco)
delegados, mais um delegado para cada 1000 (mil) de
fração superior a 500 (quinhentos).

Parágrafo 3° - o número de delegados, atendidos os

critérios estabelecidos no parágrafo 2 ° deste artigo,critérios estabelecidos no parágrafo 2 ° deste artigo,

deverá obedecer a igual proporcionalidade, ou seja, 50%

das vagas destinadas a direção dos conselhos regionais

incluindo seccionais e 50% destinadas a base da categoria.

4.709 inscritos ativos o que totaliza 9 delegados



47º Encontro Descentralizado e Nacional do 47º Encontro Descentralizado e Nacional do 
Conjunto CFESS/CRESS: eleição da delegação Conjunto CFESS/CRESS: eleição da delegação 

capixaba.capixaba.

� 47º Encontro Descentralizado da Região Sudeste

Data: 27, 28 e 29 de Julho de 2018

Local: Vitória/ES

� 47º Encontro Nacional 

Data: 06 a 09 de Setembro de 2018

Local: Porto Alegre/RS



Delegadas/os  CRESS/ESDelegadas/os  CRESS/ES

� Delegadas/os Gestão Titulares: Emilly Marques,
Elielma Griggo, Carla de Oliveira, Sabrina Lucia.

� Delegadas/os Gestão Suplentes: Rander Prates,� Delegadas/os Gestão Suplentes: Rander Prates,
Sabrina Moraes, Pollyana Pazolini,



Delegadas/os de baseDelegadas/os de base
Titulares: 

1. Gisele Souza Ribeiro

2. Leila Marchezi Tavares Menandro

3. Isabel Cristina Santos 

4. Sandra Kátia dos Santos 

5. Monique Simões Cordeiro

Suplentes

1. Luna Alves de Souza Rodrigues

2. Carolina Brito de Oliveira 



InformesInformes

� Agenda das próximas reuniões  das Comissões do CRESS/ES:

Comissão de Seguridade Social: 18 de junho, às 18h30

Comissão de Ética e Direitos Humanos: 20 de junho, às 18h30

Comissão de Formação e Trabalho Profissional: 04 de julho, às 
14h 

Comissão de Comunicação: 19 de Julho, às 18hComissão de Comunicação: 19 de Julho, às 18h

� Avaliação do mês de Maio; 

� Horário de funcionamento nos jogos da copa;

� Horário de funcionamento do setor de cobrança;

� Fórum de Trabalhadores/as do SUAS;

� Fórum Capixaba em defesa da saúde pública;

� Fórum de Mulheres do Espírito Santo



DIVULGANDO... LANÇAMENTO DA CARTILHA DIVULGANDO... LANÇAMENTO DA CARTILHA 
NO MÊS DE MAIO/2018NO MÊS DE MAIO/2018


