
SAUDAÇÕES, ASSISTENTES SOCIAIS DA BAHIA!

Com alegria, apresentamos a chapa "Quebrando pedras e plantado flores" que concorre às eleições para o Conselho Regional de 
Serviço Social da Bahia.  Em tempos de crise e retrocessos, testemunhamos o aprofundamento da precarização do trabalho e dos 
direitos sociais, bem como o avanço das forças conservadoras que golpeiam a democracia, a ética e o pensamento crítico. Como 
Assistentes Sociais, inseridas/os no contexto que atinge diretamente o trabalho profissional e as bases do projeto ético-político do 
Serviço Social, optamos por lutar, fortalecendo o compromisso histórico da categoria com um projeto societário que aponta para a 
possibilidade de transformação da realidade.  Buscaremos ampliar o debate em torno do projeto ético-político do Serviço Social, 
afirmando o compromisso com princípios profissionais históricos. Estabeleceremos canais democráticos, visando promover a 
participação política de profissionais, além de fortalecer articulação com ABEPSS e ENESSO. Afirmamos, pois, o compromisso com a 
luta, a democracia, a participação e autonomia da categoria profissional. Assim, convidamos a todas/os Assistentes Sociais do estado da 
Bahia a conhecer as nossas propostas para o Conselho Regional de Serviço Social. São propostas que emergem da esperança em 
tempos melhores e da confiança de que o fortalecimento do projeto profissional constitui caminho para enfrentamento dos desafios 
presentes de modo a forjar, na luta, o futuro almejado. 

Eixo de  Fiscalização: Por uma fiscalização 
pedagógica 

Fiscalizar o exercício profissional consiste em 
principal atribuição de um conselho 
profissional. Pretendemos realizar a 
fiscalização considerando sua dimensão 
pedagógica, buscando orientar, socializar 
informações e ainda promover aproximação 
com a realidade do trabalho profissional. 

Eixo da Interiorização: Por maior 
participação e democratização do acesso 

Fortaleceremos o processo de interiorização 
de Assistentes Sociais e a natureza precípua 
dos Núcleos, que consiste na realização de 
ações de caráter político-pedagógico e de 
educação permanente, visando fortalecer a 
mobilização, organização e aproximação da 
categoria com o conjunto CFESS/CRESS. 
Reforçaremos as ações do CRESS no interior 
do Estado, por meio de conselheiras/os e 
representações regionais.

Eixo da Comunicação: Pela socialização da 
informação

Utilizaremos estratégias de comunicação que 
ampliem o acesso à informação qualificada 
sobre pautas e lutas da categoria, bem como 
a respeito da prestação de contas política e 
financeira. 
Apoiaremos a luta pela democratização dos 
meios de comunicação no Brasil, em 
articulação com os movimentos sociais.

Eixo Administrativo-financeiro: Por uma 
gestão transparente e responsável 

Pretendemos promover uma gestão 
administrativo-financeira pautada na 
transparência, com reforço à divulgação de 
informações sobre a dinâmica administrativa 
e financeira do Conselho.
Buscaremos viabilizar iniciativas concretas 
para ampliar o alcance das ações no território 
do estado da Bahia, como a ampliação de 
núcleos, estudo sobre implantação de 
seccionais e a contratação de corpo técnico 
por meio de concurso público.  
Avançaremos na promoção de iniciativas 
que garantam melhores condições de acesso 
e acessibilidade presencial e a distância para 
todas/os no CRESS.

Eixo Trabalho e Formação Profissional: 
Pela defesa do direito ao trabalho digno e à 

educação de qualidade

Fortaleceremos a luta pela ampliação de 
concursos públicos e de melhores condições 
para a atuação profissional.
Criaremos estratégias coletivas de luta contra 
a violação de direitos vivenciados pela 
categoria no seu exercício profissional.
Intensificaremos a parceria do CRESS com a 
ENESSO e a ABEPSS na perspectiva da 
formação permanente. 
Fomentaremos debates sobre a Política 
Nacional de Estágio com o objetivo de 
realizar encontros e fóruns de supervisão de 
estágio.

Eixo da Seguridade Social Ampliada: 
Por nenhum direito a menos 

Em sua trajetória, o conjunto CFESS-
CRESS vem se destacando, no interior da 
sociedade civil, por sua atuação junto aos 
movimentos em defesa da ampliação de 
direitos sociais. 
Fortaleceremos essa atuação, 
promovendo a defesa irrestrita e 
constante da Seguridade Social Ampliada, 
assegurando nossa participação nos 
Fóruns de Trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social, Sistema 
Único de Saúde, Frentes contra a 
Privatização da Saúde.
Defenderemos o controle social das 
políticas sociais públicas e construiremos 
uma articulação permanente com 
diferentes movimentos sociais e entidades 
de classe, combatendo racismo 
institucional, violência de gênero, 
discriminações religiosas, capacitismo, 
homofobia, lesbofobia e a transfobia.

Eixo Ética e Direitos Humanos: Pelo reforço 
à ética, fim da exploração e das opressões

Reafirmaremos a luta por direitos, 
procurando ampliar nossa participação 
nos movimentos contra a exploração de 
classe e todas as formas de violação de 
direitos praticadas contra mulheres, 
homens, crianças, adolescentes, 
população idosa, jovens, pessoas com 
deficiência, população de lésbicas, gays, 
travestis, transexuais, transgêneros, 
população negra, pessoas em situação de 
rua, dentre outras. Intensificaremos a 
realização do Curso Ética em Movimento 
no estado da Bahia.





Quem somos? 

Presidenta: Dilma Franclin de Jesus (Salvador) - Especialista Serviço Social e Seguridade Social (Faculdade Católica de Ciências 
Econômicas da Bahia). Coordenadora de Estágio e Supervisão Acadêmica do Centro Universitário Jorge Amado. Área de atuação: 
formação profissional, assistência social e gênero. 
Vice-Presidenta: J ucileide Ferreira do Nascimento (Cachoeira) - Doutoranda em Política Social (Universidade de Brasília). Professora 
Assistente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Área de atuação: formação profissional e assistência social. 
lª Secretária: Josimara Delgado Baour (Salvador) - Doutora em Serviço Social (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Docente da 
Universidade Federal da Bahia. Área de atuação: formação profissional, gênero e idosos. 
2ª Secretária: Silvia de Oliveira Pereira (Cachoeira) - Doutora em Saúde Coletiva (Universidade Federal da Bahia). Professora da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Área de atuação: formação profissional, saúde e pessoas com deficiência. 
lª Tesoureira: Laura Paes Machado (Salvador) - Doutoranda em Serviço Social (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Assistente 
Social do Ministério Público da Bahia e Coordenadora Acadêmica do curso de Serviço Social do Centro Universitário Jorge Amado. 
Área de atuação: formação profissional e Serviço Social sócio-jurídico. 
2ª Tesoureira: Elaine Amazonas Alves dos Santos (Salvador) - Especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais 
(Universidade Gama Filho). Assistente Social do Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica. Área de atuação: educação e criança e 
adolescente. 

Conselho Fiscal
 
Débora Santos Aragão (Porto Seguro) - Especialista em Sustentabilidade, Desenvolvimento e Gestão de Projetos Sociais (Instituto 
Brasileiro de Pós-Graduação e Pesquisa). Coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Porto Seguro. Área de 
atuação: assistência social, gênero e diversidade. 
Fabiana Santana dos Santos (Salvador) - Especialista em Gestão de Projetos (União Metropolitana de Educação e Cultura). Área de 
atuação: comunidade, saneamento básico e movimentos sociais. 
Julielba Maria dos Santos Chapermann (Carinhanha) - Especialista em Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais 
(Universidade de Brasília). Assistente Social da Prefeitura do município de Carinhanha. 

Suplentes 

Deborah Santos de Jesus do Rego Monteiro (Salvador) - Especialista em Serviço Social e Políticas Públicas (Universidade Salvador). 
Assistente Social da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Área de atuação: comunidade e habitação de interesse 
social. 
Elisângela de Souza Santos (Salvador) - Mestre em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional 
(Universidade do Estado da Bahia). Assistente Social do Hospital Geral Roberto Santos e docente de graduação e pósgraduação em 
Serviço Social. Área de atuação: formação profissional e saúde. 
Verinilson Lima Lúcio (Madre de Deus) - Especialista em Gestão e Elaboração de Projetos Sociais (Faculdades Integradas Ipitanga). 
Assistente Social e Assessor do Movimento População de Rua - Bahia. Área de atuação: movimentos sociais e assistência social.
Rita Cristina Souza de Oliveira (Salvador) - Mestre em Política Social e Cidadania (Universidade Católica do Salvador). Assistente Social 
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Área de atuação: saúde, saúde mental e 
formação profissional. 
Elizabete Souza Dantas (Salvador) - Assistente Social militante de movimentos sociais em defesa democracia, direito à terra, moradia, 
contra o genocídio da juventude negra e pela autonomia das mulheres. Área de atuação: movimentos sociais e Serviço Social sócio-
jurídico. 
Larissa Feitosa da Rocha (Valença) - Especialista em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos (Universidade Norte do 
Paraná). Assistente Social do Instituto Federal da Bahia no município de Valença. Área de atuação: educação, gênero e diversidade. 
Haiana Ferreira de Andrade (Barreiras) - Assistente Social do Instituto Nacional do Seguro Social no município de Barreiras. Área de 
atuação: previdência social, educação e assistência social. 
Ivone Pires Ferreira de Oliveira (Salvador) - Mestre em Educação (Pontifícia Universidade Católica de Campinas). Docente da Escola de 
Serviço Social da Universidade Católica do Salvador. Área de atuação: formação profissional e saúde coletiva. 
Tatianne Melo de Freitas (Salvador) - Pós-graduanda em Impactos da Violência na Saúde (FIOCRUZ). Assistente Social da Secretaria 
Municipal de Saúde. Área de atuação: saúde, assistência social e criança e adolescente. 

Agradecemos e contamos com seu apoio!
Fanpage: /quebrandopedraseplantandoflores

e-mail: pedraseflores1@gmail.com
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