Faça parte das Comissões Políticas do CRESSMG

A gestão “Lutar, resistir e sonhar” convida as e os assistentes sociais para integrarem as
comissões políticas do CRESS-MG. As comissões são de grande importância para o
direcionamento das ações políticas do CRESS-MG e buscam se apropriar das discussões
conjunturais relacionadas às suas respectivas áreas, além de discutir e refletir sobre as
demandas trazidas pela categoria, com vistas a construção de estratégias para atuar na defesa
e no fortalecimento da profissão sob a luz do Projeto Ético Politico. As e os profissionais que se
interessam ou que atuam nas áreas de cada comissão são imprescindíveis para garantir a
representatividade dos mais diversos espaços sócio-ocupacionais, pois a participação e o
comprometimento da categoria concedem corpo e funcionalidade aos trabalhos das Comissões.
As experiências somadas e conhecimentos compartilhados nas comissões contribuem para um
contínuo aprimoramento das e dos profissionais envolvidos, pois, além de ampliar o olhar
relacionado à profissão, é uma forma de revigorar as forças de resistência e de luta por meio do
coletivo organizado.Sua participação é muito importante!Caso queira integrar uma das
comissões do CRESS-MG, para se cadastrar!Abaixo, você conhece quais são as comissões
políticas ativas na Sede, em Belo Horizonte, e confere as datas de suas reuniões.Comissão de
Direitos Humanos
Reuniões sempre às quintas, às 19h: 01 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril, 31 de maio, 28 de
junho, 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro e 29 de novembro.Comissão de
Desenvolvimento Urbano
Reuniões sempre às quintas, às 19h: 22 de fevereiro, 22 de março, 19 de abril, 17 de maio, 21 de

junho, 19 de julho, 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 22 de novembro.Comissão de
Trabalho e Formação Profissional
Reuniões sempre às sextas, às 14h30: 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de março, 27 de abril, 25
de maio, 22 de junho, 20 de julho, 24 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro e 23 de
novembro e 14 de dezembro.Comissão de Serviço Social e Saúde
Reuniões sempre às terças, às 19h: 6 de fevereiro, 6 de março, 3 de abril, 8 de maio, 5 de junho,
3 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro, 6 de novembro e 4 de dezembro.Comissão
de Serviço Social na Educação
Reuniões sempre às quintas, às 19h: 1 de março, 5 de abril, 3 de maio, 7 de junho, 5 de julho, 2
de agosto, 6 de setembro, 4 de outubro, 8 de novembro, 6 de dezembro.Comissão de Assistência
Social
Reuniões sempre às terças, às 19h: 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 27 de março, 24 de abril, 29
de maio, 26 de junho, 31 de julho, 28 de agosto, 25 de setembro, 30 de outubro e 27 de
novembro.
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