
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTERLOCUÇÃO/COMUNICAÇÃO/PRESENÇA 

a. Publicizar as ações do CRESS, melhorando comunicação institucional; 
b. Propagar através da comunicação institucional as atribuições privativas do A.S, principalmente sobre a relação 

profissional/ usuário e profissional/empregador; 
c. Realizar reuniões e assembleias itinerantes, para enfim contemplar os profissionais do interior. 
d. Criar Peças Publicitárias sobre as atribuições e competências profissionais para usuários com linguagem lúdica 

e criativa, para compreensão da atividade profissional, além de garantir em seu layout uma característica 
regionalizada; 

e. Adequar as peças de comunicação para que atenda aos profissionais com deficiência; 
f. Melhorar a interface do site para torna-lo mais dinâmico e intuitivo possibilitando ao profissional se manter 

informado de pautas de seus interesses;  
g. Melhorar o acesso do CRESS às metodologias e tecnologias que permitam maior comunicabilidade do CRESS 

com o Interior onde está o maior número dos assistentes sociais: reuniões por videoconferência, Skype e 
outras; 

h. Construir peças que expliquem: como o CRESS funciona, o que é o Conjunto CFESS/CRESS, o que são os 
Encontros Nacionais, Limites do CRESS,  Como se fazem as seccionais, dentre outras questões. 
 

2. ESPAÇOS DE DEBATES E TROCA – AS COMISSÕES ESPECIAIS (DIREITO À CIDADE, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, EDUCAÇÃO...); 

a. Reestruturar as Comissões de forma a possibilitarem a maior interação entre os profissionais e o 
compartilhamento de conhecimento; 

b. Promoção de seminários e fóruns abertos para estudantes e profissionais com objetivo de fomentar as 
comissões. 
 

3. EDUCAÇÃO PERMANENTE - FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ENSINO/APRENDIZADO: 

a. Fomentar encontros regionais/locais, periódicos, com tutores e estudantes EAD, além de estreitar o diálogo 
com os supervisores e discentes de instituições presenciais; 

b. Efetivar a orientação e fiscalização na Supervisão de Estágio, junto as instituições, apresentando feedback aos 
atores envolvidos. 

c. Efetivar a Política de Educação Permanente; 
 

4. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CATEGORIA: 

a. Através de parcerias institucionais, que já são praticadas por outros conselhos como: condições especiais em 
plano de saúde, atividades de esporte, lazer e cultura, instituições acadêmicas, dentre outros. 

b. Elaborar atividades junto aos empregadores, salientando a precarização do trabalho e a saúde do trabalhador; 
c. Garantia da efetividade dos observatórios de monitoramento da qualidade de vida e profissional da categoria;  
d. Intensificar as discussões sobre a precarização do trabalho dos profissionais de Serviço Social e como isso se 

expressa ou se relaciona com o exercício da sua respectiva autonomia relativa em quaisquer campo 
socioocupacional;  

e. Concretizar o acompanhamento acerca das condições de trabalho dos profissionais e intensificar sua presença 
e diálogo nas instituições. 

f. Estabelecer parcerias e cooperação técnica para uso de espaços físicos de forma a aproximar as ações do 
CRESS dos profissionais residentes nos demais municípios.  

 

5. GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, AUTOAVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: 

a. Implantar sistema de qualidade na gestão; 
b. Criar o Portal da transparência, inclusive com boletins informativos periódicos para que a categoria monitore os 

gastos do CRESS e os resultados desses gastos; 
c. Criar um Sistema de autoavaliaçao para a categoria avaliar anualmente a Gestão e sugerir as atividades para o 

CRESS, sendo disponibilizado no site; 
d. Construir um banco de currículos e voltar a disponibilizar informações de vagas na página do Conselho, com 

acesso permitido a empregadores; 

NOSSA CHAPA APRESENTA AS PROPOSTAS QUE SÃO FRUTOS DAS 
CONTRIBUIÇÕES DE COLEGAS E DE NOSSA PRÓPRIA EXPERIENCIA 
COMO PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL QUE ATUAM EM VÁRIAS 

ÁREAS E EM CIDADES DIFERENTES. AGUARDAMOS A SUA 
SUGESTÃO PARA QUE ELA APAREÇA AQUI! 

 

SOMOS TODOS/AS  ASSISTENTES SOCIAIS 

 



 

 

 

e. Orientar os formandos diretamente acerca da emissão da carteira profissional, quando necessário, a partir da 
construção da realidade sobre o alto índice de inadimplência (desemprego). 
 

6. FISCALIZAÇÃO NÃO É PUNIÇÃO: 

a. Constituir um CRESS ativo e não reativo, através de programação de visitas às instituições, pois a presença do 
conselho precisa ser consolidada enquanto representante de uma categoria profissional. 

b. Intensificar a fiscalização de caráter preventivo; 
c. Apresentar o retorno das notificações e procedimentos realizados pelo CRESS. 

 

7. CRESS PARA ALÉM DA CAPITAL:  

a. Instituir as seccionais, pois são mais necessárias que uma nova sede;  
b. Constituir identidade da categoria no interior onde há muitos desrespeitos aos profissionais; 
c. Montar uma logística para que a inscrição profissional esteja mais próxima dos requerentes, inclusive quando 

for para entregar as identidades profissionais. 
 

8. FORTALECIMENTO DA CATEGORIA NAS INSTÂNCIAS DE REPRESENTAÇÃO  

a. Através da criação dos fóruns municipais dos assistentes sociais das cidades para estreitar relações e trabalho 
em rede nos municípios, principalmente garantir a sua representatividade nos conselhos municipais e 
estaduais de políticas públicas; 

b. Monitorar os concursos públicos que disponibilizam vagas para o assistente social, pois a sua maioria não 
estão enquadrados na Lei Federal n. 12.317, de 27 de agosto de 2010; 

c. Implantação de sistema para emissão de atestado de capacidade técnica de forma a comprovar as atividades 
do profissional; 

d. Criação e divulgação de Plano de Ação Anual, detalhando as atividades previstas, campanhas, cursos etc 
 

ESTÁ FALTANDO AQUI A SUA SUGESTÃO. ENCAMINHE PARA NÓS NO NOSSO EMAIL: Cressparabase@gmail.com. 
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