
Eleições do Conjunto CFESS-CRESS 2017-2020, 
assistentes sociais de todo o Brasil rearmando o valor do exercício democrático

  chegado mais um período eleitoral É
no Conjunto CFESS-CRESS e é fundamental 
refletir sobre o papel deste processo para a 
construção de uma representatividade que 
caminhe par e passo com os anseios e 
necessidades das/dos Assistentes Sociais 
trabalhadoras/es. Para isso reiteramos o 
compromisso político afirmado ao longo dos 
anos pelo Conjunto CFESS-CRESS de não ser 
apenas uma instância de papel regulador e 
punitivo, mas também, de atuar política e 
pedagogicamente na disputa por um projeto 
social que se aproxime cada vez mais do 
projeto Ético Político Profissional construído e 
amplamente defendido pela categoria.
 Reafirmar o Projeto Ético Político 
Profissional é, antes de tudo, defender a 
liberdade, reconhecer-se enquanto classe 
trabalhadora e defender condições de trabalho 
dignas, se colocar intransigivelmente na defesa 
dos direitos humanos e contra o machismo, o 
racismo a LGBTfobia e, na defesa da 
democracia enquanto valor para a edificação 
de uma sociedade mais justa e igualitária. 
 Por isso, é fundamental que a categoria 
esteja implicada na construção efetiva do 
Conjunto CFESS-CRESS e as eleições são um 
momento importante para a efetivação desse 
papel de controle social e definição do perfil de 
gestão defendido pela categoria por três anos.
 Em 2014, as/os Assistentes Sociais 
baianas/os, elegeram a chapa QUEM VEM 
COM TUDO NÃO CANSA. Ao longo do período 
de gestão muito foi feito no que diz respeito aos 
esforços pela descentralização política do 
CRESS-BA. A gestão se dedicou nos avanços 
do processo de implementação da seccional, 
no fortalecimento dos núcleos de assistentes 
sociais e organização de novos núcleos. 
 Houve uma rearticulação das comissões 
de trabalho do CRESS-BA, são elas: 
Assistência Social, Socio Juridica/ Ética e 

Direitos Humanos, Saúde, Gênero/Etnia, 
Educação, Formação Profissional, Previdência 
Social, Direito à Cidade e Interiorização.  A o 
longo da gestão, as comissões realizaram 
eventos, reuniões, rodas de conversa, cine 
debate.. enfim, espaços de formação que foram 
fundamentais para a construção de políticas 
defendidas pelo Conjunto e, localmente, pelo 
CRESS-BA. E, já ao fim da gestão, está sendo 
desenvolvido um processo de unificação das 
comissões na Comissão de Seguridade Social 
e transformação das comissões existentes em 
Grupos de Trabalho, a proposta tem como 
objetivo fortalecer o debate entre as comissões. 
Durante o referido período, as comissões de 
Ética e Fiscalização também desenvolveram 
s u a s  a t i v i d a d e s  d e  fi s c a l i z a ç ã o  e 
encaminhamento dos processos de denúncia.
 A formação e atualização da categoria 
também foi um ponto importante da atuação da 
gestão QUEM VEM COM TUDO NÃO CANSA, 
além das ações de cada comissão, a gestão 
realizou 16 edições do curso Ética em 
Movimento, alcançando 418 profissionais em 
todo o estado da Bahia.
 Ainda sobre a atual gestão, é importante 
destacar o compromisso com a organização 
administrativa do conselho. Houveram avanços 
na construção e implementação do Plano de 
Cargos e Salários das/os trabalhadores do 
CRESS-BA, a realização de l icitações 
importantes para o trabalho e organização da 
entidade. Os esforços para a adequação do 
Portal Transparência no site do CRESS-BA e o 
cuidado com o repasse da prestação de contas 
e  convocação  da  ca tego r ia  pa ra  as 
Assembleias Gerais. Ações que devem ser 
valorizadas, pois reforçam a confiança da 
categoria na democracia e a responsabilidade 
da diretoria com a gestão da Entidade.
 O CRESS-BA ESTEVE NAS RUAS! 
Foram diversas as participações da entidade 



nos atos públicos: em defesa da Saúde Pública, 
dos direitos trabalhistas e contra a PEC da 
Terceirização, em defesa da vida da juventude 
negra, pelos direitos e políticas sociais. A 
entidade se manteve firme na defesa da 
democracia nos tempos do golpe. Ao longo 
desses três anos, o CRESS-BA foi incansável 
na convocatória da categoria para participação 
desses e outros debates políticos.
 A gestão QUEM VEM COM TUDO NÃO 
CANSA, finaliza essa gestão em maio/2017 
com convicção de que foram muitos os 
desafios, afinal estar a frente de uma entidade 
representativa de uma categoria diversa e 
propositiva, em um estado com mais 400 
municípios não é uma tarefa fácil. Temos 
c o n s c i ê n c i a  d a s  d i fi c u l d a d e s  n o 
desenvolvimento de um trabalho inteiramente 
satisfatório no atendimento das demandas da 
categoria em todo o Estado tendo uma equipe 
de 13 funcionários e apenas uma sede. Porém, 
foram muitas as atividades e convocatórias 
para participação efetiva da categoria na 
construção cotidiana da entidade. 

Entendemos que é fundamental que cada 
assistente social, além de realizar a inscrição, 
esteja diretamente implicada/o na construção 
da entidade e a participação é um primeiro 
passo para isso.
 O período eleitoral é um importante 
momento para realização de balanços, mas 
também fundamental para reafirmação da 
importância da SUA participação. Relembrar as 
ações que foram efetivadas pela gestão eleita e 
participar efetivamente da eleição de uma nova 
d i retor ia para que o CRESS-BA s iga 
representando e honrando a história de luta 
das/os Assistentes Sociais. Por isso, participe 
do processo eleitoral! Se você mora no 
interior, envie seu voto pelo correio. Se você 
mora em Salvador, vá ao CRESS-BA nos 
dias 15,16 e 17 de março e coloque o seu 
voto na urna! E mais: convide outra/o colega a 
participar do processo eleitoral e faça desse 
período um momento importante para a 
formulação coletiva da entidade que você 
deseja!

Rua Francisco Ferraro, 33
Nazaré, CEP. 40040-465 
         Salvador-Bahia
         (71) 3322-0421 
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"Não serei o poeta de um mundo caduco
Também não cantarei o mundo futuro
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças
Entre eles, considero a enorme realidade
O presente é tão grande, não nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas"

Carlos Drummond de Andrade
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