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Apresentação
Durante três intensos anos de traba-

lho, conselheiras/o e trabalhadores/as 
se empenharam em promover o Serviço 
Social em suas diversas áreas de atuação 
e aprimorar internamente o processo de 
trabalho na entidade.  Todo esse processo 
coletivo está detalhado no presente Re-
latório de Gestão. Impossível enumerar, 
em poucas linhas, as atividades executa-
das ao longo do triênio, entretanto, desta-
cam-se algumas ações que, certamente, 
reafirmaram o protagonismo do CRESS 
5ª Região – Bahia na defesa do exercício 
da profissão e das condições técnicas e 
éticas dos processos de trabalho desen-
volvidos pela categoria em todo o territó-
rio baiano. 

A plataforma política representou o 
marco inicial do projeto de gestão apro-
vado pela categoria. Frente a conjuntura 
de desmonte das políticas públicas, pro-
cessos de precarização do trabalho pro-
fissional da/o assistente social e à crise 
econômica, política e cultural acirrada 
após o ano de 2016, importantes deman-
das emergiram, gerando impacto para o 
desenvolvimento das ações do conselho 
durante esse período.

Ainda no primeiro ano de gestão reali-
zamos o planejamento trienal para 2018, 
2019 e 2020 a partir de contribuições de 

representantes de todas as comissões te-
máticas e regimentais do CRESS nos ei-
xos delineados no Encontro Nacional do 
Conjunto CFESS-CRESS de 2017: Admi-
nistrativo-Financeiro, Orientação e Fisca-
lização, Ética e Direitos Humanos, Segu-
ridade Social, Comunicação, Trabalho e 
Formação Profissional, Relações Interna-
cionais.

Esse planejamento teve como base 
as deliberações contidas nos Relatórios 
Finais do Encontros Nacionais CFESS-
-CRESS, as Ações Estratégicas Continua-
das do Conjunto CFESS/CRESS,  Bandei-
ras de Lutas do Conjunto CFESS/CRESS,  
a Plataforma Política da Gestão Quebran-
do Pedras e Plantando Flores e as ações 
recorrentes desenvolvidas pelas comis-
sões regimentais e temáticas do CRESS-
-BA.

Em  2018, o planejamento priorizou as 
ações do eixo da Seguridade Social, in-
clusive para as atividades comemorativas 
ao 15 de maio, quando a gestão planejou 
vinte  e cinco (25) atividades no interior1 
do estado além do Seminário Estadual 
de Seguridade Social em Salvador-BA. A 
gestão destacou, em 2019, o eixo Ética e 
Direitos Humanos, materializado também 
nas atividades do 15 de maio, na organi-
zação conjunta com o CFESS do Encon-
1  Das atividades no interior, cinco (5) foram 
canceladas em decorrência da Greve Nacional dos 
Caminhoneiros.
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tro Nacional de Serviço Social e Direitos 
Humanos, com ênfase na questão étnico 
racial,  realizado em Salvador, em con-
sonância com a Campanha Nacional As-
sistentes Sociais no combate ao racismo. 
Em 2020 a prioridade foi dada ao eixo de 
Orientação e Fiscalização profissional, 
entretanto, a partir de março, a pandemia 
do COVID-19 apresentou um cenário ad-
verso ao planejamento em curso. 

As ações e articulações políticas, com a 
categoria profissional e com a sociedade 
civil, e principalmente as repercussões do 
trabalho desenvolvido pelo CRESS reve-
lam a importância da atuação dessa en-
tidade na defesa da democracia, da ética 
e do pensamento crítico na consolidação 
de direitos para a sociedade através do 
compromisso com a defesa dos Direitos 
Humanos na busca do fortalecimento de 
um projeto societário que aponte para o 
fim das injustiças, preconceitos e discri-
minações.

O presente documento, portanto, apre-
senta uma síntese das principais ações 
da gestão entre maio de 2017 e maio de 
2020, planejadas estrategicamente, e ba-
lizadas em ações político-administrativas 
que tiveram impactos nos processos de 
trabalho de assistentes sociais de toda 
Bahia e, cujos desdobramentos impulsio-
naram as lutas coletivas em defesa dos 
direitos de toda a sociedade. O relatório 

expressa também o esforço engendrado 
durante esses três anos para coletivizar 
as lutas encampadas historicamente pelo 
conjunto CFESS-CRESS em defesa de 
uma sociedade sem opressões de classe, 
raça e gênero.

Muitos desafios se apresentaram ao 
longo da caminhada, marcadamente pela 
conjuntura de retrocessos e pela para-
doxal e desafiadora missão de gerir uma 
autarquia federal integrante do Estado 
brasileiro, e defender em todas as suas 
ações o projeto ético político profissional 
do conjunto CFESS/CRESS. No entanto, os 
desafios foram proporcionais ao compro-
misso que nossa gestão construiu nesses 
três (3) anos, alcançando assistentes so-
ciais em todos os cantos da Bahia, e dis-
seminando um trabalho que coaduna com 
uma formação crítica e exercício profis-
sional responsável, criativo e propositivo 
que contribuiu decisivamente no cotidia-
no profissional de muitos/as assistentes 
sociais e por conseguinte no acesso da 
população às diversas políticas, progra-
mas e projetos que somos solicitados/as 
a desenvolver e executar.

Desejamos que este compromisso com 
a formação e o exercício de nossa pro-
fissão vivido solidariamente em nossa 
gestão possa ter continuidade e retornos 
factíveis para toda categoria, que certa-
mente continuará enfrentando situações 
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dilemáticas, sobretudo com o desenvolvi-
mento acentuado da pandemia do Covid 
19, que nosso estado, país e o mundo pre-
cisam enfrentar para superar a crise que 
já impacta diretamente na  vida da popu-
lação, dos/das profissionais e também na 
oferta de trabalhos, bem como nos servi-
ços essenciais que nossa categoria presta 
à sociedade, juntamente com outros pro-
fissionais em diversas áreas de atuação.

Nesse sentido, o CRESS/BA vem tornar 
público o Relatório de Gestão do triênio 
(2017-2020) - Gestão Quebrando Pedras e 
Plantando Flores. Por fim, agradecemos 
a todos/as que de alguma forma, colabo-
raram para o êxito das ações desenvolvi-
das pela gestão e que estavam alinhados/
as ao projeto ético político defendido pela 
nossa profissão e especialmente, agrade-
cemos aos trabalhadores/as do Conselho 
que dedicam-se cotidianamente ao al-
cance dos objetivos da entidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos

Não nos afastemos muito, vamos de mãos 

dadas

(Carlos Drummond de Andrade)

 

Gestão Quebrando Pedras e 
Plantando Flores - 2017-2020

Conselho Regional de Servi-
ço Social da 5ª. Região
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1.Organização do CRESS

O CRESS-BA é regulamentado pela re-
solução CFESS nº469/2005 – Estatuto do 
conjunto CFESS-CRESS e pelo Regimento 
Interno da autarquia, em cumprimento ao 
estabelecido no Art. 5º do seu Regimento 
e com o objetivo de assegurar a unidade 
de suas ações, o CRESS-BA funciona com 
as seguintes instâncias de deliberação: 

Assembleia Geral: 
Órgão deliberativo máximo na sua ju-

risprudência, composto por todas e todos 
assistentes sociais inscritos no CRESS 5ª 
Região – Bahia, em pleno gozo de seus 
direitos. As Assembleias Gerais ocorrem 
ordinariamente duas vezes por ano e ex-
traordinariamente sempre que convoca-
do pelo Conselho Pleno ou pela categoria, 
conforme regimento vigente. Em 2017, 
ocorreram duas Assembleias Gerais Or-
dinárias nos dias 08 de julho e 21 de ou-
tubro, em 2018 tais atividades ocorreram 
em 7 de julho e 20 de novembro e em 2019 
nas datas de 6 de julho e 20 de outubro, 
totalizando seis Assembleias Gerais Ordi-
nária no triênio. 

Conselho Pleno: 
Órgão deliberativo composto por nove 

(9) membros efetivos e nove (9) suplentes 
que se reúnem ordinariamente uma vez 

por mês e extraordinariamente sempre 
que convocado pela Presidente ou pela 
maioria simples dos/as conselheiros/as. 
A principal competência2 do Conselho 
Pleno é deliberar (com a presença míni-
ma de seis (6) membros) sobre os atos ofi-
ciais do CRESS-BA, em especial aqueles 
referentes ao julgamento de processos 
disciplinares e éticos, solicitações recur-
sais, pedidos de reconsideração  e outros 
que envolvam direitos e obrigações das/
os profissionais da categoria de matéria 
do Conselho.

Tabela 01: Número de Reuniões do 
Conselho

Pleno realizadas no Triênio 2017-
2020

Período3 Ordinário Extraordinário
2017 08 02
2018 12 01
2019 12 03
2020 05 01

FONTE: www.cress-ba.org.br e calendários do CRESS-BA 

Dados atualizados até 12 de maio de 2020.

Diretoria Executiva:
Órgão executivo composto pela Presi-

dente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretá-
rias, e 1º e 2º Tesoureiras e que se reú-
ne quinzenalmente. Suas competências 
encontram-se descritas no Art. 22 do 

2  Para saber mais, ver o artigo 21 do Regimen-
to Interno. 
3  Compreendido aqui entre maio de 2017 a 
maio de 2020. 
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Regimento Interno do CRESS 5ª Região- 
Bahia.

Conselho Fiscal:
Órgão fiscal composto por 03 (três) 

membros efetivos da Diretoria, reúne-se 
ordinariamente na primeira quinzena de 
cada mês e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, delibera por maioria sim-
ples. As competências do Conselho Fis-
cal encontram-se descritas no Art. 23 do 
Regimento Interno do CRESS 5ª Região- 
Bahia.

2. Comissões:

Segundo o Art. 34 do Regimento Inter-
no as comissões têm o objetivo de:  “Agi-
lizar as decisões do CRESS 5ª região,  e 
serão compostas por conselheiros efe-
tivos e suplentes, assessores e convida-
dos, que terão as seguintes atribuições: 
I - Decidir sobre assuntos de rotina, em 
suas respectivas áreas, de acordo com as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Pleno; II 
- Implementar as ações necessárias ao 
cumprimento de decisões do Conselho 
Pleno, em suas respectivas áreas; III – 
Submeter ao Conselho Pleno propostas e 
diretrizes; IV - Informar ao Conselho Ple-
no todas as suas decisões, através de in-
formativos internos, relatórios ou relatos 
em reunião do Conselho Pleno; V - Reme-
ter ao Conselho Pleno para aprovação o 
calendário de suas respectivas reuniões e 

atividades. Parágrafo único - A designa-
ção dos integrantes das Comissões será 
regulamentada por Portaria”. O CRESS/
BA possui comissões regimentais e te-
máticas que organizam a estrutura admi-
nistrativa, financeira e política.

Comissões Regimentais 
São comissões instituídas mediante 

publicação de Portaria e são criadas com 
o intuito de promover agilidade nas de-
cisões sobre áreas específicas que com-
põem atribuições precípuas do Conselho, 
bem como para implementar as ações 
necessárias ao cumprimento de decisões 
do Conselho Pleno, entre outras funções 
descritas no art.34 do Regimento Interno 
do Conselho e/ou em normativas do con-
junto CFESS-CRESS. Em regra, sua com-
posição é formada por conselheiras/os, 
trabalhadoras/es e convidadas/os (com 
expertise no assunto).

Comissões Temáticas
São criadas com o objetivo de discutir 

assuntos específicos do campo temático e 
possibilitar à categoria o aprofundamen-
to de temas relacionados às políticas pú-
blicas e de questões referentes ao exer-
cício profissional nos diversos campos 
sócio-ocupacionais nos quais assistentes 
sociais se inserem. São constituídas por 
conselheiros/as, assistentes sociais da 
base, estudantes de Serviço Social, mili-
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tantes e convidados/as. A coordenação é 
exercida por representantes da diretoria 
ou da base, nomeados/as através de por-
taria que conjuntamente com seus mem-
bros realizam estudos, debates, reuniões 
ampliadas com participação aberta de 
pessoas interessadas nos temas e outras 
atividades. 

Organização das Comissões por Eixos 
Temáticos

Seguindo a organização dos trabalhos, 
o Conjunto CFESS/CRESS congrega os 
assuntos a partir dos eixos, por compre-
ender a transversalidade temática dos as-
suntos das comissões, o CRESS/BA adota 
a mesma organização para suas comis-
sões através dos eixos: Administrativo-Fi-
nanceiro, Orientação e Fiscalização, Ética 
e Direitos Humanos, Seguridade Social, 
Comunicação, Formação Profissional e 
Relações Internacionais, sendo este últi-
mo eixo, discutido de forma transversal, 
no CRESS/BA.

DISTRIBUIÇÃO DAS COMISSÕES TE-
MÁTICAS POR EIXOS ORGANIZATIVOS DO 
CONJUNTO CFESS/CRESS
Comissão Temática Eixo
Comissão de Assistência 
Social, Comissão de Direi-
to à Cidade, Comissão de 
Saúde, Comissão de Previ-
dência Social e Comissão 
de Educação.

Seguridade Social

Comissão de Comunicação Comunicação
Comissão Sociojurídica e 
Comissão de Gênero, raça 
e etnia

Ética e Direitos Hu-
manos

Comissão de Trabalho e 
Formação Profissional

Trabalho e Formação 
Profissional

 

DISTRIBUIÇÃO DAS COMISSÕES REGI-
MENTAIS POR EIXOS ORGANIZATIVOS DO 
CONJUNTO CFESS/CRESS
Comissão Regimental Eixo
Comissão de Orientação e 
Fiscalização

Orientação e Fiscali-
zação

Comissão Permanente 
de Ética, Comissão Ética 
Ampliada e Comissão de 
Instrução

Ética e Direitos Hu-
manos

Comissão de Inscrição, 
Comissão Administrativa 
e Financeira, Comissão 
Permanente de Licitação, 
Comissão de Combate a 
Inadimplência e Comissão 
Patrimônio

Administrativo e 
Financeiro

A seguir serão apresentados as prin-
cipais atividades e ações das comissões 
regimentais e temáticas do CRESS/BA 
desenvolvidas no período de maio de 2017 
à maio de 2020. 
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Eixo Orientação e Fiscalização
As ações de orientação e fiscalização 

da profissão são ações precípuas do Con-
selho Regional de Serviço Social – Bahia  
e estão regulamentadas por meio da Re-
solução CFESS n. 512 de 29/09/2007, que 
“Reformula as normas gerais para o exer-
cício da fiscalização profissional e atualiza 
a Política Nacional de Fiscalização”. Essa 
normativa estabelece as diretrizes sobre 
a formação da Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COFI)4 e define as com-
petências dessa Comissão e  do Setor de 
Orientação e Fiscalização (SOF)  compos-
to pelas Agentes Fiscais e a Coordenadora 
Técnica.  É na Política Nacional de Fiscali-
zação que também encontramos os eixos, 
diretrizes e dimensões que normatizam o 
trabalho da orientação e fiscalização des-
sa autarquia. As ações desenvolvidas no 
triênio 2017-2020 foram permeadas pelas 
três dimensões (dimensão afirmativa de 
princípios e compromissos conquistados, 
dimensão política pedagógica e dimensão 
normativa e disciplinadora) que norteiam 
a escolha político-administrativa nas de-
cisões e a realização de ações fiscaliza-
tórias. 

Considerando essas três dimensões o 
planejamento do Setor de Orientação e 
Fiscalização (SOF) foi elaborado a par-
tir das deliberações do Encontro Nacio-
nal CFESS/CRESS 2018, das diretrizes 
4  Comissão composta por conselheiras, agen-
tes fiscais e profissionais da base. 

da Política Nacional de Fiscalização, das 
demandas inerentes aos profissionais de 
Serviço Social do Estado da Bahia, dos 
Planos de Ação aprovados pela gestão no 
triênio 2017-2020, das pautas suscitadas 
nas Comissões Regimentais e Temáticas 
do CRESS, além das deliberações aprova-
das no Conselho Pleno dessa autarquia.

De forma qualitativa as principais ativi-
dades e demandas relacionadas ao Setor 
de Orientação e Fiscalização, referem-
-se à orientação de Assistentes Sociais, 
instituições, usuárias/os sobre procedi-
mentos e dúvidas relacionadas ao Ser-
viço Social (normativas principalmen-
te);  realização de atividades preventivas 
de orientação e discussão junto as/aos 
profissionais e instituições; assessoria 
à diretoria sobre questões referentes ao 
exercício profissional da (o) assistente so-
cial; orientações acerca dos processos de 
Estágio Supervisionado em Serviço Social 
(compreendendo orientações, denúncias, 
dúvidas, etc.); informações  sobre o Pro-
jeto de Lei  que trata sobre o Piso salarial 
da categoria;  orientações acerca do Tra-
balho Voluntário (informações sobre a le-
galidade do voluntariado e dúvidas quanto 
ao/à assistente social/voluntário/a super-
visionar estagiários/as de Serviço Social); 
formalização de denúncias; credencia-
mento de campo de estágio no sistema; 
orientação sobre implementação da Lei 
Federal 12.317/2010; orientações acerca 
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do sigilo profissional; orientações sobre 
a elaboração de relatórios técnicos em 
conjunto com outras categorias profis-
sionais;  acompanhamento de denúncias 
acerca da falta de condições éticas e téc-
nicas; acompanhamento de denúncias 
sobre irregularidades em certames; aten-
dimento de denúncias relativo ao exercí-
cio ilegal da profissão;  acompanhamento 
e orientação de denúncias a respeito do 
desenvolvimento de atividades estranhas 
às competências e atribuições do/a assis-
tente social; atendimento e acompanha-
mento de denúncias que tratam da aber-
tura de cursos ilegais; elaboração da Nota 
Técnica para orientar a atuação conjunta 
e interdisciplinar de assistentes sociais e 
psicólogos/as no Sistema Único de Assis-
tência Social  (SUAS) em parceria com o 
Conselho Regional de Psicologia  3º região 
(CRP/BA) e a Superintendência de Assis-
tência Social da Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Desenvolvimento Social 
(SAS/SJDHDS); palestras em instituições 
de ensino aos/às discentes de Serviço 
Social; elaboração de materiais informa-
tivos referentes ao processo de fiscali-
zação do exercício profissional; reuniões 
com a categoria no intuito de socialização 
sobre os instrumentos normativos, sobre 
o processo de fiscalização e as compe-
tências do conjunto; descentralização de 
atividades educativas e preventivas; rea-
lização de reuniões com a categoria para 

discussão de temas específicos; reuniões 
com gestores municipais para discussão 
de temas específicos; orientação coleti-
va através de palestras aos/às assisten-
tes sociais/supervisores/as acadêmicos 
identificados durante realização de visita 
de rotina em descumprimento à Resolu-
ção CFESS 533/2008;  reuniões mensais 
ordinárias (trinta no triênio) e reuniões 
extraordinárias (seis reuniões no triênio 
) da Comissão de Fiscalização e Orienta-
ção Profissional (COFI) com o objetivo de 
discutir as principais demandas e enca-
minhar para as reuniões deliberativas do 
Conselho Pleno.

A seguir apresentamos quantitativa-
mente as principais ações desenvolvidas 
pelo Setor de Orientação e fiscalização ao 
longo desse período.



CRESS 5ª REGIÃO | RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017–2020

1616

Dados quantitativos das atividades do 
Setor de Orientação e Fiscalização no Triênio 
2017-2020
Atividades
Realizadas

2017 2018 2019 Total das
Atividades
Realizadas
Triênio

Municípios
Visitados

42 41 40 123

Visitas de 
Orientação e 
Fiscalização

292 333 286 911

Profissionais
Fiscalizados

222 264 212 698

Profissionais
Alcançados 
nas Ativida-
des do SOF5

Não 
Infor-
mado

2.237 2.600 4.837

Fonte: Relatórios do Setor de Orientação e Fiscalização do 
CRESS/BA e Relatórios do TCU.

Durante o triênio, atento às principais 
demandas apresentadas pela catego-
ria, o Setor de Orientação e Fiscalização 
desempenhou o papel precípuo da au-
tarquia, garantindo a defesa do exercício 
profissional consoante aos dispositivos 
legais e éticos.  Ademais, essa gestão deu 
continuidade às ações já realizadas por 
gestões anteriores do CRESS e  criou no-
vas estratégias para ampliar o processo 
de articulação com empregadores de as-
sistentes sociais, instituições do sistema 
de justiça e de defesa de direitos e institui-
ções de ensino,  através de parcerias com 
o Ministério Público do Trabalho (MPT), 
com a Delegacia Regional do Trabalho 
para fiscalização da falta de condições 

5  Esse dado informa o número de profissio-
nais, estudantes e instituições alcançados via atendi-
mentos telefônicos, e-mail, ou reuniões presenciais 
na sede do CRESS.

éticas e técnicas do exercício profissional 
e demais instituições como o  Ministério 
Público Estadual, Defensoria Pública do 
Estado, SAS/SJDHDS e Secretarias Muni-
cipais de Políticas Setoriais.

Essas atividades tiveram como objeti-
vo principal ao longo do triênio materia-
lizar a Política Nacional de Fiscalização 
do conjunto CFESS/CRESS e disciplinar 
o exercício da profissão de Assistente So-
cial em todo o território baiano, assegu-
rando a defesa do espaço profissional e 
a melhoria da qualidade de atendimento 
aos usuários do Serviço Social conforme 
estabelecido na legislação brasileira em 
vigor.

 Em 2020, o CRESS/BA lançou uma 
Nota com orientações acerca do exercício 
profissional diante da pandemia do novo 
Coronavírus – COVID19, essa nota reite-
rou que os/as Assistentes Sociais devem 
atuar de acordo com as normativas (Códi-
go de Ética Profissional de 1993, Lei Fede-
ral n.8662/93, Resoluções CFESS e outros 
documentos do Conjunto CFESS/CRESS) 
que orientam o fazer profissional, aliadas 
às demais legislações pertinentes. 

A gestão “Quebrando Pedras e Plan-
tando Flores”, considerando o momen-
to atípico, também adotou medidas para 
ampliar o escopo de atuação do Setor de 
Orientação e Fiscalização, com a aquisi-
ção de cinco aparelhos de smartphones 
para acompanhamento das demandas 
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decorrentes dessa conjuntura, uma vez 
que as atividades do setor têm sido de-
sempenhadas em regime de teletrabalho. 

Cabe destacar, no entanto, a necessi-
dade de ampliação do quadro de agentes 
fiscais no setor, considerando a grande 
extensão territorial do estado da Bahia, 
dividido em quatrocentos e dezessete 

(417) municípios e, considerando ainda, a 
crescente demanda pela atuação do Setor 
de Orientação e Fiscalização nos diversos 
territórios baianos em decorrência do 
processo de descentralização das políti-
cas sociais.
 

Eixo Ética e Direitos Humanos
O Eixo de Ética e Direitos Humanos 

tem a intenção de pautar de forma críti-
ca, historicizada e política a ética social e 
profissional de forma articulada com os 
princípios do Código de Ética Profissio-
nal das/os assistentes sociais, em prol da 
materialização dos compromissos éticos 

e a defesa intransigente dos direitos hu-
manos.

Esse eixo é composto atualmente por 
quatro comissões de trabalho no CRESS/
BA: Comissões Regimentais de Ética Per-
manente e Comissão de Instrução, e as 
Comissões Temáticas de Gênero, Raça-
-Etnia e Diversidade, e Comissão Socioju-
rídica. Todas as ações dessas comissões 
foram pautadas pelas Bandeiras de Luta 
do Conjunto CFESS-CRESS, pelas Delibe-
rações do Encontro Nacional da categoria, 
pela Carta Programa e a Plataforma Po-
lítica apresentada pela Gestão Quebrando 
Pedras e Plantando Flores, para o triênio 
2017-2020.

Para o planejamento das ações desse 
triênio, a campanha adotada pelo 
Conjunto Cfess/Cress foi: “Assisten-

tes Sociais no combate ao racismo”, que 
teve como prioridade refletir de que for-
ma a questão racial estrutura as relações 
sociais no Brasil e como se expressam no 
nosso cotidiano de trabalho enquanto ma-
nifestação da questão social, e o CRESS/
BA materializou essa campanha em vá-
rias ações da entidade.

Em relação às deliberações do Conjun-
to Cfess-Cress construídas para esse pe-
ríodo no Eixo de Ética e Direitos Humanos, 
foram ao todo quatorze (14) deliberações, 
todas cumpridas integralmente, ou seja, 
o CRESS/BA, envidou esforços para ma-
terializar o compromisso com a agenda 

Equipe do SOFI no Encontro Descentralizado 
Nordeste em 2017
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do Conjunto Cfess-Cress, mas principal-
mente com as pautas da classe trabalha-
dora que fundamentam nosso direciona-
mento ético político.

Comissão de Gênero Raça- Etnia e Diversi-
dade

O CRESS-BA desde os anos 2000 tem 
uma Comissão que discute além da pau-
ta de gênero e diversidade, a pauta racial 
e foi ela que se dedicou a encampar com 
prioridade a campanha “Assistentes So-
ciais no Combate ao Racismo. Para isso 
obteve auxílio, e esteve articulada com as 
demais comissões, assistentes sociais, 
estudantes, movimentos sociais, ONG’s 
e demais sujeitos sociais, com objetivo 
de ampliar o debate dentro da categoria 
e com o conjunto da sociedade acerca da 
questão racial. Como estratégias de ação 
foram realizadas diversas atividades, 
eventos, seminários, discussões, rodas 
de conversas, articulações, peças gráfi-
cas, e várias outras formas de fortalecer 
a divulgação da temática para a categoria.

Esta comissão se reúne bimensalmen-
te para planejar, monitorar e avaliar as 
ações concernentes às suas pautas, além 
de refletir sobre o trabalho profissional 
e seu cotidiano  a partir das questões de 
gênero, raça e sexualidade, que devem 
ser incorporadas às nossas discussões, 
afinal é imperativo posições que dialo-
guem com os princípios do nosso código 

de ética, como a defesa do direito à vida, 
que é o mais elementar dos direitos hu-
manos, o qual é negado de forma explícita 
à mulheres, a população negra e também 
à comunidade LGBTQI+. 

Entre as ações realizadas pela Comis-
são destacam-se : Participação em ins-
tâncias de controle social de políticas 
públicas através da Comissão de Gênero 
Raça Etnia e Diversidade do Cress, que 
tem representação no Conselho Estadual 
LGBT; colaboração na minuta da Política 
Estadual de Direitos da População LGBT; 
Participação  na 18º Parada LGBT da 
Bahia; produção de forma articulada com 
a ASCOM de  diversas peças gráficas e au-
diovisuais além de matérias sobre o tema 
reforçando a defesa do direito da popu-
lação LGBTQI+; realização do Seminário 
sobre Serviço Social e Direitos da Popula-
ção LGBTQI+; realização de  oficinas que 
trataram do tema  gênero e diversidade 
e apresentação de artigos acadêmicos 
sobre gênero e diversidade; realização 
de capacitação com os trabalhadores do 
Cress/BA acerca da “Formação Sobre o 
Direito da Pessoa Trans e a Importância 
do Nome Social”; participação no “Pro-
jeto Transformação” (Organização das 
Nações Unidas -ONU), cujo objetivo é for-
talecer lideranças e formar redes entre 
ativistas trans, no intento de aperfeiçoar 
suas capacidades e habilidades para o 
ativismo pela igualdade de direitos e pelo 
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tratamento justo da população LGBTQI+; 
realização de debates acerca da questão 
racial, da criminalização das periferias e 
da pobreza, da marginalização e genocí-
dio da juventude negra; parcerias com o 
Movimento “Reaja ou será Morto, Reaja 
ou será Morta6”; participação na Marcha 
Contra o Genocídio do Povo Negro, em 
parceria com a RENFA (Rede Nacional 
de Feministas Antiproibicionistas) e com 
unidades de formação acadêmica que 
participavam da Comissão; articipação 
como comissão organizadora do II Semi-
nário Nacional de Serviço Social e Direi-
tos Humanos, com ênfase na pauta étni-
co-racial, tendo discutido as violações dos 
direitos humanos e como o recorte racial 
imprime especificidades no acesso a di-
reitos de populações não brancas, refle-
tindo sobre o racismo como categoria es-
trutural de análise das relações sociais no 
Brasil; Realização do Seminário Estadual 
de Serviço Social e Direitos Humanos com 
debates acerca da formação profissional 
e o autoritarismo no Brasil e sua interface 
com os movimentos sociais e a criminali-
zação destes; articulações  com movimen-
to negro, criação de  materiais gráficos e 
audiovisuais para ampliar a divulgação e 
promover a discussão dentro da catego-
ria; participação no Fórum Social Mundial 
que trouxe como debate a Intolerância 

6  Organização política, pan-africanista, qui-
lombista, comunitária que luta contra o racismo, o 
machismo, a homofobia e o genocídio do povo negro.

Religiosa e sua violência direcionada aos 
Povos de Terreiro e de religiões de matriz 
africana; rodas de conversas em articu-
lação com a Comissão de Direito à Cida-
de acerca da população remanescente de 
quilombo; elaboração de Nota de Técnica 
Política de Posicionamento contra Inva-
sões do Território Quilombo Quimgoma; 
articulação com Movimento de Mulheres 
Negras Odara e Fórum Marielle com ob-
jetivo de fortalecer a discussão acerca da 
temática; participação em atos públicos 
apoiando a Marcha do Empoderamento 
Crespo, que leva para as ruas a pauta da 
estética negra e desconstrução de este-
reótipos estigmatizantes; realização  de 
capacitação com os/as trabalhadores/as 
do CRESS sobre racismo, como forma de 
combater o racismo institucional; par-
ticipação no Curso Racismo Estrutural 
e Estado de Direito, para trabalhadores/
as, conselheiras e membros da comissão 
de Gênero, Raça-etnia e Diversidade em 
parceria com o Instituto Luis Gama; reali-
zação do evento “Direitos Humanos e De-
mocracia na Atual Conjuntura” e Roda de 
Conversa sobre “Conjuntura, Democracia 
e Resistência”, com  reflexões acerca do 
Estado laico e fundamentalismo religioso; 
discussões transversais com a Comissão 
de Gênero e Sociojurídica, sobre Questão 
Racial com temas sobre o Abolicionismo 
Penal e o Feminismo Negro; participação 
nas reuniões da Rede de Enfrentamento 
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à Violência contra Mulher, especialmen-
te nas discussões sobre Casa Abrigo no 
Estado da Bahia e também na defesa do 
Projeto Viver, com o Movimento Viver em 
Luta, que repudiava o fechamento e des-
mantelamento do único aparelho finan-
ciado pelo governo da Bahia para atendi-
mento de crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual; construção de Nota 
de Repúdio à Violência Contra Mulheres, 
participação de Seminários que tratam 
da temática, como realizado pelo Mo-
vimento #Tamojuntas, articulação com 
movimento de mulheres para debate da 
temática como a parceria com Cine Ne-
gras e a Participação no ato público de 
Marcha das Mulheres Negras Por Uma 
Bahia Livre; realização de Oficina para 
debater gênero e apresentação de artigos 
acadêmicos sobre o tema durante as Co-
memorações do 15 de Maio; participação 
articulada com movimentos feministas 
e de mulheres em atos públicos como a 
Greve Internacional das Mulheres, a Mar-
cha Mundial das Mulheres (MMM), além 
de estudo sobre material técnico relativo 
à temática e legislações pertinentes; par-
ticipação em Fórum através da Comis-
são de Saúde para discutir sobre pautas 
relacionadas aos direitos da pessoa com 
deficiência; articulação com o Conselho 
Estadual da Pessoa com Deficiência para 
visitar nova Sede do Cress-BA e avaliar 
a acessibilidade;  investimento em fer-

ramentas de acessibilidade para o novo 
site do CRESS-BA como contraste de tela, 
áudio descrição e disponibilização do 
Código de Ética em Libras; aquisição da 
ferramenta Rybená para Libras no novo 
site; participação no 4° Fórum de Saúde 
Mental e Direitos Humanos, que também 
contou com a participação do CFESS; 
participação no ato público contra a pri-
vatização da educação; participação na 
Mudança do Garcia( 2018 e 2019); reali-
zação da Roda de Conversa sobre o Dia da 
Mulher Afrolatino Americana e Caribenha 
realização da Roda de Conversa África na 
Bahia, realização de Atividade sobre For-
mação de Intelectuais Negras/os; reali-
zação de atividade acerca da Conjuntura 
Política e Perspectivas para 2019; reali-
zação da Mesa Redonda sobre Formação 
Profissional e produção de conhecimento 
em Serviço Social na Bahia: trajetórias e 
contribuições das pesquisadoras negras 
em Salvador; realização do Seminário 
Serviço Social no Combate ao Racismo no 
município de Santa Maria da Vitória-BA e 
realização de formação para  Assistentes 
Sociais Sobre Questão Racial.– transver-
salidade e Interseccionalidade: Família 
Negra e Desproteção Estatal Histórica. 

Apesar das preocupações e da luta con-
tra qualquer forma de violação de direi-
to, o Serviço Social ao longo dos anos, de 
maneira geral, pouco se debruçou sobre 
a questão das relações raciais no Brasil 
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de forma mais radical, mesmo sendo este 
um elemento imprescindível para a com-
preensão de como se estruturou o capital 
na nossa formação sócio-histórica. 

Nesse sentido, a comissão teve como 
objetivo principal levar à categoria e aos 
diversos sujeitos sociais a refletirem sobre 
o racismo enquanto estrutura de socieda-
de, como categoria indispensá-

vel de análise de realidade e conjuntura, 
imbricada diretamente e dialogicamente 
com outras estruturas como o heteropa-
triarcado e a exploração de classe. Foram 
dezenas de atividades e ações ligadas di-
retamente a esta comissão, mesmo no 
âmbito da discussão de gênero ou sexu-
alidade, todos os debates relacionavam-
-se a questão racial, uma vez que enten-
demos que é incompleta e parcial leituras 

apartadas destas estruturas de opressão, 
pois desconsideram a apreensão da tota-
lidade da realidade.

Foram realizadas rodas de conversa, 
participações em atos públicos, mani-
festações de rua, mesas sobre o tema, e 
um Seminário Nacional de Serviço Social 
e Direitos Humanos em que o CRESS-BA 

participou como comissão organi-
zadora, e só neste evento estiveram 

presentes aproximadamente setecentos 
(700) profissionais de todo o país. Todas 
as outras ações estratégicas contidas no 
Plano de Ação do triênio da Gestão Que-
brando Pedras e Plantando Flores ligadas 
a esta Comissão foram concluídas, de for-
ma direta ou transversalizada com outras 
temáticas ou comissões.

Há alguns anos, as/os assistentes so-
ciais da Bahia almejaram um novo espaço 
para as instalações do Conselho Regional 

Seminário Serviço Social e Direitos LGBTQI+

Seminário Serviço Social no Combate ao Racis-
mo em Santa Maria da Vitória-BA
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de Serviço Social. A aquisição de uma nova 
sede foi planejada por quase uma década, 
muitas discussões acerca do tema per-
passaram as reuniões dos Conselhos Ple-
nos de três gestões da entidade e em 2015 
a sua aquisição foi aprovada pela catego-
ria na Assembleia Geral, instância máxi-
ma de deliberação da autarquia. Em 2019 
após aquisição da nova sede celebramos 
com a categoria os frutos desse processo 
histórico e participativo.   Considerando 
a presença expressiva de mulheres nes-
sa profissão e com o intuito de homena-
geá-las, os espaços da nova estrutura da 
sede deste conselho receberam nomes 
de mulheres que construíram a história 
da defesa de direitos, da luta feminista e 
do Serviço Social na Bahia. É para mar-
car a representatividade feminina que 
as assistentes sociais da Bahia homena-
geiam três mulheres através do registro 
de seus nomes em espaços do conselho, 
como forma de reconhecimento pessoal e 
político do compromisso que assumiram 
como proposta de vida, deixando como le-
gado sua força, compromisso e resistên-
cia. Assim, hoje o CRESS comporta dentre 
seus espaços, o Auditório Andréa Mércia 
Batista de Araújo, em homenagem à As-
sistente Social, militante feminista e ati-
vista negra pela garantia dos direitos das 
comunidades tradicionais de terreiro, que 
liderou durante anos a política de me-
didas alternativas à prisão no estado da 

Bahia, contribuindo em pautas relaciona-
das a temas raciais e de gênero e sobre a 
segurança pública no Brasil. Em novem-
bro de 2019 a assistente social realizou 
sua última atividade pelo CRESS-BA, em 
uma formação sobre Feminismo Negro e 
o Abolicionismo Penal e recebeu a Home-
nagem durante a inauguração da Sede do 
CRESS-BA. Andréa foi Conselheira des-
ta entidade como tesoureira na gestão 
2014-2017 e participava na gestão atual 
da autarquia em duas comissões temáti-
cas: Raça, Etnia e Gênero e  Sociojurídica. 
A Sala de Reunião recebeu o nome de Eli-
tânia de Souza da Hora, em homenagem 
a ativista de direitos humanos e liderança 
jovem da Comunidade Quilombola do Ta-
buleiro da Vitória, no município de Cacho-
eira-BA. Elitânia foi vítima de feminicídio, 
aos 25 anos, a jovem  estudante cursava 
Serviço Social na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), e integrava 
grupos de estudos e pesquisas sobre qui-
lombos e violência contra a mulher. A Sala 
de Diretoria Dandaras em homenagem a 
Dandara dos Palmares, mulher negra que 
lutou pela libertação da  escravidão do seu  
povo no período colonial no Brasil. E o uso 
do nome no plural, tem como objetivo dei-
xar o registro da pluralidade das mulhe-
res nos caminhos de lutas e resistências 
na história da Bahia , nordestinas e brasi-
leiras que na sua vida cotidiana lutam por 
uma sociedade mais justa e igualitária de 
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forma coletiva e individual, em busca pela 
igualdade de direitos nos espaços públi-
cos e privados .

Foi possível verificar diversos avanços 
nos trabalhos desta Comissão, entre eles, 
o cumprimentos de todas as ações plane-
jadas para o triênio, tanto da agenda na-
cional como do plano de ação da gestão, 
o fortalecimento da relação com os mo-
vimentos sociais, especialmente de mu-
lheres negras e feministas, a assiduidade 
das profissionais nas reuniões, a dispo-
nibilidade do grupo em representar a co-
missão em espaços fora do CRESS-BA 
e contribuir na organização e realização 
das atividades propostas, o estreitamento 
da articulação com as universidades e en-
tidades de classe como Enesso e Abepss, 
a interiorização das discussões de gênero 
e raça, a participação numa instância de 
controle social como o CELGBT, a assi-
duidade nas reuniões da Rede de Enfren-
tamento à Violência contra Mulher e  a 
construção de Notas Técnicas e Políticas 
em defesa dessas pautas.

Mesmo considerando os novos desa-
fios impostos frente à pandemia do CO-
VID-19, dar continuidade às agendas polí-
ticas dessa comissão é um compromisso 
direto com os direitos humanos. Apesar 
dos diversos avanços, há desafios a se-
rem transpassados para melhor organi-
zação e fluidez do trabalho dentro desta 
comissão. Entre os quais, destaca-se a 

viabilização de representantes da comis-
são nos diversos espaços de discussão da 
temática, inclusive as demais comissões 
do CRESS-BA, a fim de transversalizar as 
discussões de gênero, raça e sexualidade 
em outras temáticas e políticas sociais.

Por fim, consideramos que as ativida-
des desenvolvidas pela Comissão de Gê-
nero Raça-Etnia e Diversidade reafirmam  
o compromisso da gestão em cumprir os 
princípios de um Serviço Social comba-
tivo, fundamentado na ampliação e con-
solidação do nosso Projeto Ético Político, 
respeitando a diversidade da classe tra-
balhadora e suas singulares formas de vi-
venciar a subalternização da vida humana 
pelo capital, ao passo em que propõe, a 
partir da análise e compreensão da reali-
dade, formas de enfrentamento às opres-
sões impostas por essa sociabilidade. 

 
Comissão Permanente de Ética, Comissão 

de Instrução e Comissão de Ética Ampliada
A Comissão Permanente de Ética 

(CPE) – regulamentada pela Lei Federal 
nº8.662/1993; Resolução CFESS nº273, 
de 13 de março de 1993; Resolução CFESS 
nº660, de 13 de outubro de 2016, e pelo 
art.21 do Regimento Interno do CRESS-
-BA BA – tem por finalidade básica anali-
sar e emitir pareceres de admissibilidade 
em denúncias éticas recebidas e encami-
nhadas pela Presidente, submetendo ao 
Conselho Pleno a sua opinião, seja para o 
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arquivamento liminar, seja para a instau-
ração de processo disciplinar ético.

Reunindo-se normalmente uma vez ao 
mês ou de acordo com a demanda, a Co-
missão Permanente de Ética – CPE é com-
posta por conselheiras/os e assistentes 
sociais da base da categoria e  assistida 
pela Assessoria Jurídica, de acordo com a 
Resolução CRESS 5ª Região nº002/2020.

Essa comissão é responsável pelo pla-
nejamento e pela execução das ações e 
atividades que envolvem a matéria, espe-
cialmente a análise de denúncias éticas e 
realização de orientação aos/às profissio-
nais por meio ações como o Curso “Ética 
em Movimento”. Os temas relativos à co-
missão são transversalizados nas demais 
comissões posto que a dimensão ética é 
intrínseca ao exercício profissional e, por 
conseguinte, ocupa centralidade nos de-
bates e reflexões realizados nos espaços 
organizativos do Conselho.

Durante o triênio a Comissão, realizou 
e/ou participou das seguintes atividades: 

análise de denúncias éticas recebidas; 
elaboração de pareceres de admissibi-

lidade para apreciação e delibe-
ração pelo Conselho Pleno; res-
postas aos ofícios enviados pelo 
CFESS em matéria de sua compe-
tência; proposta de criação do Se-
tor de Processo Ético7 integrado à 
estrutura da Autarquia, planeja-
mento estratégico e orçamentário 
das ações e das atividades de éti-
ca; participação das Conselheiras 

membros da CPE no Curso de Capacita-
ção Ética em Movimento promovido pelo 
CFESS nos anos de 2018 e 2019; multipli-
cação do Curso de Capacitação Ética em 
Movimento; participação nos Seminários 
de Ética; participação no Encontro Nacio-
nal e Descentralizado da região Nordes-
te; elaboração de relatórios de atividades 
desenvolvidas; participação da CPE no 
II Seminário Ética e Direitos Humanos e 
promoção do Seminário em conjunto com 
o CFESS; realização do Seminário das Co-
missões Permanentes de Ética; proposi-
ção e organização da reunião entre a COFI 
e CPE para criação da Comissão de Ética 
Ampliada, conforme instituído na Política 
Nacional de Fiscalização.
7  O setor ficará responsável pela organização 
das atividades que envolvem a matéria, desde a orga-
nização de pautas de reunião, auxílio na elaboração 
de atas de reunião, recebimento de documentos, in-
cluindo o protocolo de denúncias éticas e documen-
tos de processos disciplinares éticos, organização e 
controle das denúncias éticas e dos processos disci-
plinares éticos em tramitação, inclusive de desafora-
mentos, dentre outras.

Seminário Nacional de Direitos Humanos
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Em agosto de 2019, a realização do 
2º Seminário das Comissões de Ética, 
abrangeu assuntos relacionados a capa-
citação para a Comissão Permanente de 
Ética, Comissão de Instrução e a partici-
pação do Setor de Orientação e Fiscaliza-
ção, na sede do CRESS/BA. O seminário 
foi pensado a partir da proposta do 1º Se-
minário Nacional de Capacitação das Co-
missões Permanentes de Ética, realizado 
pelo CFESS.

Dentre os resultados alcançados pela 
Comissão Permanente de Ética, desta-
cam-se a realização de cinco (5) edições 
de Multiplicação do Curso Ética em Movi-
mento, realizado nas cidades de Salvador, 
Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Teixei-
ra de Freitas; Seminário Estadual das Co-
missões de Ética; Reunião de Formação 
da Comissão de Ética Ampliada; Forma-
ção das Comissões de Instrução e análise 
de todas as denúncias éticas que o Con-
selho recebeu no período de 2017 a 2020.

Com a aquisição da nova sede do 
CRESS/BA em 2019, a CPE passou a ter 
sala exclusiva e equipada para tratamento 
dos assuntos da comissão, resguardando 
o sigilo exigido para suas atividades. Os 
resultados demonstram a importância 
atribuída pela Gestão à temática de Ética, 
questão imprescindível por ser o Conse-
lho Regional um tribunal Ético de primei-
ra instância do Conjunto Cfess/Cress, que 
materializou mais de noventa (90%) das 

ações previstas no planejamento do triê-
nio da gestão.

 
Ética Ampliada
A Comissão de Ética Ampliada foi cria-

da seguindo as orientações previstas na 
Política Nacional de Fiscalização do Con-
junto Cfess/cress. Formada pela CPE e 
COFI, objetiva a realização dos debates de 
maneira integrada, uma vez que as ações 
de ambas comissões possuem natureza 
de complementaridade.

Destaca-se dentre as atividades de-
senvolvidas o encontro entre a COFI e a 
CPE em 2019, com  a  Coordenadora do 
Eixo de Ética e Direitos Humanos do Con-
selho Federal de serviço Social - CFESS 
que debateu sobre o processo de trabalho 
da Comissão de Ética Ampliada. Ainda em 
2019, foi realizada a Reunião da Comis-
são Ampliada de Ética, com palestrantes 
convidadas que discutiram a realidade do 
exercício profissional a partir da leitura 
sobre ética profissional para o Serviço So-
cial com elementos históricos e filosófi-
cos, usando dados empíricos para análise 
das informações da Comissões de Ética 
Permanente e Orientação e Fiscalização.

Comissões de Instrução - CI
As Comissões de Instrução – CI’s, pos-

suem natureza temporária e são  respon-
sáveis por realizar a apuração dos fatos 
denunciados após a deliberação da Reu-
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nião do Conselho Pleno de instauração 
de processo disciplinar ético. As Comis-
sões de Instrução devem observar os ins-
trumentos legais previstos nas normati-
vas do conjunto CFESS-CRESS além dos 
princípios constitucionais do processo le-
gal, contraditório e a ampla defesa. São 
formadas por assistentes sociais da base, 
sendo cada comissão composta por dois 
profissionais em pleno gozo de seus di-
reitos.

Atualmente o CRESS-BA possui doze 
(12) Comissões de Instrução ativas e 03 
(três) pendentes de nomeação. Entre as 
atividades desenvolvidas pelas Comis-
sões destacam-se as reuniões de instala-
ção das respectivas comissões instituídas 
pelo Conselho Pleno; reuniões delibera-
tivas de execução de atos processuais e 
audiências de instrução. Além dessas 
ações, ocorrem também, reuniões perió-
dicas entre membros das comissões e as-
sessoria jurídica, a fim de dar seguimento 
às demandas do processo de Instrução.

O trabalho da CI tem forma de autos 
judiciais e segue durante todo o trâmite 
a orientação prevista na Resolução Cfess 
nº660/2013.  A partir da instrução do pro-
cesso é que se possibilita a conclusão de 
parecer para as providências necessárias 
ao julgamento.

As comissões de instrução são fruto da 
organização com profissionais da base 
para atendimento das demandas atri-

buídas e necessárias à continuidade dos 
trabalhos de análise processual. Embo-
ra tenha apresentado avanços referentes 
à organização e condução dos trabalhos 
durante o triênio, é necessário a realiza-
ção de concurso público para contratação 
de trabalhador/a que acompanhe os tra-
balhos das comissões, posto que as de-
mandas administrativas não são desem-
penhadas pelos/as profissionais da base 
que a integram. 

 
Comissão Sociojurídica
Todas as ações desta comissão temá-

tica que também integra o Eixo de Ética 
e Direitos Humanos do CRESS/BA, fo-
ram pautadas pelas Bandeiras de Luta do 
Conjunto CFESS-CRESS, pelas Delibera-
ções do Encontro Nacional da categoria, 
pela Carta Programa e a Plataforma Po-
lítica apresentada pela Gestão Quebrando 
Pedras e Plantando Flores, para o triênio 
2017-2020.

As reuniões ocorreram bimensalmente 
e nelas foram tratadas as especificidades 
presentes no cotidiano da atuação profis-
sional no campo sociojurídico, na pers-
pectiva do aprimoramento e qualificação 
do trabalho profissional a fim de apro-
fundar as reflexões acerca dos desafios 
que se colocam ao Serviço Social nesse 
espaço sócio ocupacional. As atividades 
desenvolvidas nessas reuniões organiza-
ram as estratégias e ações coletivas em 
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defesa dos valores, princípios e diretrizes 
presentes no Projeto Ético-político Pro-
fissional, a fim de garantir a qualidade 
dos serviços prestados.

Dentre as ações desenvolvidas pela co-
missão destacamos: a defesa do posicio-
namento contrário às definições previstas 
na lei 13.431/2017 que altera a lógica do 
sistema de garantia de Direitos Humanos 
da criança e do adolescente vítima ou tes-
temunha de violência, instituindo o “Depoi-
mento especial ou Escuta especializada”. 
Este procedimento, além de subordinar 
às instituições de acolhimento a crianças 
e adolescentes ao sistema judicial, fere os 
princípios contidos no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), interferindo 
diretamente na atuação profissional de 
categorias como o Serviço Social e a Psi-
cologia, sem respeitar o que os/as profis-
sionais da área defendem e estabelecem 
como prática profissional.  Esta legislação 
transforma, ainda, as políticas sociais em 
instrumentos punitivos, repressivos e de 
controle da população usuária do sistema 
de garantia de direitos. Em interface com 
a COFI, e para realização das ações de 
enfrentamento a  legislação mencionada 
acima, aconteceram cinco (05)  reuniões 
da Comissão Sociojurídica, que permiti-
ram, entre outras pautas, dar prioridade 
a elaboração de material técnico sobre a 
temática, denominado Nota de Posiciona-
mento sobre Depoimento Especial, onde 

estiveram presentes assistentes sociais 
de todos os órgãos do Sistema de Justiça 
da Bahia, a assessoria jurídica do CRESS, 
representantes do Setor de  Fiscalização 
e membros do Conselho Regional de Psi-
cologia (CRP). Para construção do docu-
mento foi criado um observatório das/dos 
trabalhadoras/es do sociojurídico a fim de 
acumular informações e realizar levanta-
mento de dados para fundamentar a Nota. 
Ao ser finalizada pela Comissão Socioju-
rídica foi enviada para avaliação e aprova-
ção da Comissão de Ética, da Assessoria 
Jurídica do CRESS e da Comissão Orien-
tação e Fiscalização. Também ocorreram 
articulações com sujeitos políticos para 
discussão da temática e ampla divulgação 
do material elaborado pelo CFESS nos 
canais de comunicação do CRESS. 

A comissão sociojurídica desenvolveu 
atividades referente às pautas do Plane-
jamento Estratégico da gestão como:

1. Participação em Audiência Pública 
“Audiência de custódia e sistema penal”, 
com objetivo de refletir sobre o encarce-
ramento em massa e violação de direitos 
pelo sistema de justiça;

2. Criação de Observatório Sociojurídi-
co que foi uma ação proposta pela comis-
são com intuito de criar elementos que 
possibilitam agregar subsídios teóricos, 
técnicos, políticos, éticos para o exercício 
profissional de forma mais consistente e 
efetiva, visto a conjuntura de ataque dire-
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to à autonomia profissional na esfera ju-
rídica;

3. Participação em Reunião Nacional 
das Comissões Sociojurídicas dos CRESS 
que ocorreu em Brasília durante o CBAS, 
e objetivou organização e alinhamento 
das pautas nacionais;

4. Participação em reunião com Conse-
lho Nacional de Justiça que apresentou 
a novo texto de lei 13431/17 sobre depoi-
mento especial e escuta especializada;

5. Participação no 3º Seminário Nacio-
nal ‘O trabalho do/a assistente social no 
sociojurídico, promovido pelo CFESS, no 
Rio de Janeiro em abril de 2019.

A Comissão sociojurídica trouxe para 
pauta de debate um campo que tem como 
peculiaridade a distância entre as institui-
ções que o compõem e sociedade, apre-
sentando a realidade de um cotidiano de 
trabalho permeado pela burocratização, 
abuso de poder, autoritarismo e compos-
to por tensões, complexidade e contradi-
ções. É nesse cenário que a organização 
e a construção de  análises críticas e for-
talecimento da profissão fazem um cami-
nho de enfrentamento dos desafios que 
se apresentam, e criam coletivamente 
possibilidades de articular melhoria nas 
condições de vida da classe trabalhadora 
e consequentemente extensão da cidada-
nia.

O CRESS/BA no triênio 2017-2020 con-

clui a execução de todas as deliberações 
do Conjunto CFESS-CRESS direcionadas 
a esta comissão especialmente em arti-
culação com a Comissão de Gênero, Ra-
ça-Etnia e Diversidade, onde foram pau-
tadas discussões como legalização do 
aborto, antiproibicionismo, abolicionismo 
penal, entre outras temáticas. Esta Co-
missão apresentou como avanço, a as-
siduidade das profissionais que a com-
põem, a proatividade e contribuição direta 
nos trabalhos do grupo, a articulação com 
a COFI e principalmente o trabalho con-
junto com o Conselho Regional de Psico-
logia (CRP), que foi um grande parceiro no 
fortalecimento das agendas comuns. 

A gestão Quebrando Pedras e Plantando 
Flores reforçou no triênio seu compromis-
so quanto ao aprimoramento das dimen-
sões técnico-operativa, teórico-metodo-
lógica e ético-político dos/das assistentes 
sociais, construindo de maneira coletiva 
instrumentalidades no exercício profis-
sional, capazes de aprimorar a apreensão 
da realidade a partir da totalidade e assim 
criar respostas eficazes às expressões da 
questão social. 

Mesmo considerando as dificuldades 
frente o contexto da pandemia do CO-
VID-19, no ano em curso (2020) conside-
ramos que a agenda política dessa co-
missão temática do CRESS-BA deve ser 
mantida e priorizada novas articulações 
com as instituições do sistema de garan-
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tia de direitos como Ministério Público, 
Defensorias, e Ouvidorias,  fóruns, con-
selhos,  movimentos sociais, assistentes 
sociais e usuários em prol da elaboração 
de  novas estratégias para a  defesa das 
condições técnicas e éticas  dos proces-
sos de trabalho no campo sócio jurídico.

Dentre os desafios destaca-se: a cons-
trução de materiais teóricos e técnicos 
políticos dentro do Conselho a fim de 
embasar os processos de trabalho do as-
sistente social lotado neste espaço sócio 
ocupacional na Bahia, especialmente em 
interface com os resultados e análises 
das visitas realizadas pelo setor de fisca-
lização; a realização de reuniões semes-
trais que agreguem todas as comissões 
do Eixo de Ética e Direitos Humanos; a 
participação da comissão de fiscalização 
em todas as reuniões do sociojurídico; a 
permanência da agenda política desta co-
missão, com sistemática e contínua rea-
lização das reuniões com a presença de 
profissionais que atuam na área e estu-
dantes que demonstrem interesse acerca 
desse tema, a necessidade de articulação 
com novos sujeitos políticos nas cidades 
do interior da Bahia; contínua articulação 
com as outras comissões temáticas e re-
gimentais do CRESS/BA.

Eixo Administrativo-Financeiro
O Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS/BA), assim como os demais Con-
selhos profissionais é uma Autarquia Pú-

blica e como tal, deve cumprir o que está 
estabelecido na Lei 8.666/1993, que ins-
titui normas e procedimentos para licita-
ção e contratos da Administração Públi-
ca e a submete à fiscalização dos órgãos 
de controle, como a Controladoria Geral 
da União (CGU) e o Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

O Eixo Administrativo e Financeiro via-
biliza a materialização das deliberações 
dos demais eixos organizativos. Nele 
concentra-se a gestão administrativa e 
financeira da autarquia organizada pelas 
Comissões: a.Comissão Administrativa 

e Financeira (Adm.Fin.); b.Comissão de 
Combate à Inadimplência; c.Comissão de 
Inscrição; d.Comissão Permanente de Li-
citação (Copel), e.Comissão de Patrimô-
nio e f. Comissão de Interiorização. 

Dada a complexidade das demandas 
desse eixo, o CRESS/BA desenvolveu tam-

Reunião da Comissão Socio jurídica
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bém algumas atividades com Grupos de 
Trabalho durante esse triênio 2017-2020: 
GT Seccional, GT Gestão do Trabalho, GT 
Concurso Público, GT Sede Nova, GT PCCS 
e Fluxos de trabalho, GT Nacional de Ins-
crição do Cfess e os GTs para organizar o 
evento 15 de maio (2018/ 2019/ 2020). 

O trabalho desenvolvido nesse eixo foi 
balizado pelo princípio da transparência 
e da sustentabilidade econômica, posto 
que centraliza a execução dos procedi-
mentos indispensáveis à gestão adminis-
trativa e financeira do Conselho.  A seguir 
apresentamos uma síntese das principais 
atividades desenvolvidas nesse eixo no 
âmbito de suas comissões (regimentais/
temáticas). 

a. Comissão Administrativa e Financeira 
(Adm.Fin)

A Comissão administrativa e financeira 
possuiu o papel de integrar, acompanhar 
e articular as discussões das Comissões 
que pertencem ao eixo Administrativo 
financeiro. As reuniões da referida Co-
missão aconteceram mensalmente na 
sede do conselho, composta pelas con-
selheiras da Diretoria Executiva e traba-
lhadoras/es do CRESS/BA, Assessorias 
Contábil e Financeira, Jurídica, Licitação; 
coordenadora administrativa/administra-
dora e supervisora administrativa/assis-
tente administrativa.

Durante as reuniões os assuntos ad-

ministrativos e financeiros foram abor-
dados a partir das necessidades de exe-
cutar ações deliberadas pelo CRESS/BA, 
responder ofícios do CFESS, refletir sobre 
possíveis assuntos identificados pelos/as 
participantes e/ou demandados por al-
gum/a conselheiro/a ou trabalhador da 
autarquia. As pautas compreendem as-
suntos diversos como acompanhamento 
de férias, banco de horas, recursos huma-
nos, anuidade, contratações de serviços, 
aquisição de insumos, intercorrências no 
andamento dos processos, situação ad-
ministrativa e financeira do Conselho, as-
suntos relacionados ao atendimento/re-
cepção/comunicação, funcionamento da 
autarquia, dentre outros. 

É competência dos/as ordenadores/
as de despesas8 os trabalhos relaciona-
dos a Comissão Adm-Fin. como previsto 
no Regimento Interno do CRESS/BA. Du-
rante o exercício da Gestão percebeu-se 
a importância da participação de toda a 
Diretoria Executiva no acompanhamento 
das ações relacionadas a essa comissão 
para compreensão do processo de traba-
lho pertinentes as questões consideradas 
burocráticas, mas que são imprescindí-
veis para o cumprimento dos princípios 
estabelecidos na administração pública. 

Dentre as diversas funções dessa co-
missão, destacaremos a seguir aquelas 
relacionadas ao monitoramento das ati-
8   Presidência e Tesouraria cabendo ao Conse-
lho Fiscal o papel fiscalizador.
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vidades administrativas e financeiras do 
CRESS/BA durante o triênio:

I- Análise da Situação Financeira da enti-
dade no Triênio: 

A análise da Situação Financeira da 
entidade é feita pela Diretoria executiva 
à luz das informações prestadas e moni-
toradas pela empresa Contempre – Con-
tabilidade Empresarial, que atua desde 
novembro de 2017 prestando serviço de 
assessoria contábil e financeira ao Con-
selho de Serviço Social da Bahia, assim, 
cabe a essa empresa o acompanhamen-
to diário e sistemático da execução orça-
mentária e financeira do CRESS, os quais 
foram analisados e apresentados através 
de relatórios e notas explicativas.

A arrecadação do CRESS no período de 
2017 a 2019 sofreu algumas variações. No 
que diz respeito a despesa, teve um com-
portamento crescente a cada exercício, 
sendo que, no exercício de 2017 o Conse-
lho atingiu um superávit orçamentário no 
valor de R$ 414.419,00. Em 2018, a des-
pesa corrente aumentou 14,43% em rela-
ção a 2017. Em 2019 a despesa corrente 
teve um decréscimo de 5,75%, porém, a 
despesa cresceu 57,25%, devido a aquisi-
ção e reforma da nova sede do CRESS/BA. 
No entanto em 2019, desconsiderando os 
investimentos realizados, o resultado pri-
mário, ou seja, considerando apenas o 
custeio do regional, foi um superávit de 

R$ 329.047,72, ante a um déficit primário 
de R$ 32.166,42 em 2018.

O Superávit Financeiro representa a 
diferença do valor disponível em Bancos 
Conta Corrente e Aplicações Financeiras, 
com o Passivo Financeiro a Pagar (Contas 
a pagar). A redução do resultado financei-
ro deve-se, principalmente, aos investi-
mentos realizados na aquisição, reforma 
e mobiliários da nova sede.

No exercício de 2020, tendo em vista o 
cenário em que o país e todo o resto do 
mundo se encontram – devido à pan-
demia da COVID19 – , marcado pela cri-
se na atividade econômica; o orçamento 
proposto até o mês de maio do ano cor-
rente foi revisto pela gestão em exercício, 
considerando as mudanças conjunturais 
do país, os vencimentos das anuidades e 
novos prazos para pagamento dos débitos 
pelos/as profissionais e a projeção de ar-
recadação para este exercício. 

II- Estudo e definição dos valores das 
Anuidades:

Os Conselhos das diversas profissões 
regulamentadas realizam todas as suas 
atividades mediante a contribuição da 
anuidade. Importante registrar que os 
membros da gestão não recebem remu-
neração e nem tampouco algum tipo de 
provimento para o exercício das funções. 
São poucas as situações na legislação tra-
balhista, que preveem liberação do traba-
lho para conselheiros/as eleitos/as, o que 
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em regra, resulta no acúmulo de funções 
na atividade remunerada e na militância 
política exercida nos conselhos. 

A anuidade apresenta natureza de tri-
buto e consiste em única fonte de recurso 
para custeio da manutenção do Conselho 
e realização de suas atividades. O CRESS/
BA historicamente tem honrado com as 
demandas financeiras, apresentando su-
perávit satisfatório na maioria dos anos e 
manutenção do equilíbrio entre despesas 
e receitas, fator fundamental para pre-
servação da saúde financeira do Conse-
lho, o que possibilitou a aquisição de uma 
nova sede no ano de 2019. Ademais, exis-
te a disponibilidade da antiga sede para 
venda, cujo recurso pode ser revertido no 
investimento necessário à criação de até 
duas seccionais de maneira processual, 
destaca-se que o estudo de viabilidade foi 
iniciado nesta gestão. 

O valor da anuidade manteve-se com-
patível à necessidade de atendimento da 
saúde financeira do Conselho e coerente 
à realidade socioeconômica da categoria 
baiana, marcada pela alta taxa de desem-
prego decorrente do contexto de fragili-
dade política e econômica para a classe 
trabalhadora. No ano de 2019, a gestão 
após a realização de diversos estudos 
contábeis e financeiros, que levou em 
consideração os reajustes inflacionários 
das despesas necessárias para a manu-
tenção do Cress que envolve investimen-

tos com a folha salarial dos trabalhado-
res  (aproximadamente mais de 50% da 
receita do Conselho), investimento com 
insumos e outras despesas para realiza-
ção das ações planejadas propôs o valor 
de R$449,93 para a anuidade9 do ano de 
2020, contudo o valor aprovado pela cate-
goria na II Assembleia Geral Ordinária, de 
18 de outubro de 2019 determinou o valor 
de R$ 379, 65.

Após anuidade estabelecida pela ca-
tegoria presente na referida assembleia, 
a recomendação do Assessor Contábil 
e Financeiro, foi de reduzir o orçamento 
inicial previsto para 2020, o qual previa 
inicialmente o valor de R$ 3.482.299,70, 
desse modo a previsão passou a ser de 
R$ 2.950.000,00 para o corrente ano. Para 
realização dos devidos ajustes no plane-
jamento orçamentário, foi realizada uma 
reunião de Conselho Pleno extraordinário 
no dia 24 de outubro de 2019, com ampla 
divulgação, e que contou com a participa-
ção de Assistentes Sociais da base para 
fazer uma análise das ações e despesas 
para 2020. Dentre as indicações de redu-
ções e cortes a serem realizados na refe-
rida reunião destacam-se: 

•Extinção da proposta de criação da 
primeira seccional do CRESS Bahia.

9   A anuidade do CRESS é definida em Assem-
bleia Geral pela categoria e deve estar atrelada aos 
valores mínimo e máximo estabelecidos no Encontro 
Nacional do Conjunto CFESS-CRESS. O patamar 
mínimo para a anuidade em 2020 era de R$ 379,65  e 
o máximo R$ 602,19.
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•Redução do valor destinado às come-
morações do dia da/o Assistente Social. 

•Suspensão de novas contratações de 
trabalhadoras/es.

•Redução do valor destinado às Comis-
sões.

•Redução do valor destinado à campa-
nha de inadimplência.

•Extinção de todas as funções de con-
fiança.

•Corte do valor destinado à capacitação 
da equipe Adm/Fin.

•Redução do valor destinado ao setor 
de Fiscalização. 

Redução do valor destinado à repre-
sentação das Conselheiras/os e Base nos 
encontros Nacional e Regional do conjun-
to, dentre outras.

As medidas adotadas em conjunto com 
a categoria refletem o compromisso com 
a saúde financeira do Conselho e a equa-
lização da realidade entre as demandas 
políticas e demandas administrativas. 

III- Planejamento Trianual :
O  plano de médio prazo, onde são esta-

belecidas as diretrizes, objetivos e metas 
a serem seguidos pela Gestão do CRESS/
Ba foi construído e balizado pelas delibe-
rações do Encontro Nacional do Conjunto 
CFESS/CRESS, Bandeiras de Lutas, Pla-
taforma de Gestão e Ações Estratégicas 

do Conjunto. No primeiro ano de cada 
gestão é feito o planejamento, no segun-
do ano monitoramento e no terceiro ano 
a avaliação. O planejamento trianual foi 
implantado em 2017 com vigência até o 
ano de 2020. O documento foi elaborado 
com a colaboração das/os trabalhadoras/
es;  Conselheiras/os e Assistentes Sociais 
da base através das comissões do CRESS, 
que em diversas reuniões discutiram for-
ças e fraquezas (ambiente interno), opor-
tunidades e ameaças (ambiente externo), 

avaliando a realidade na qual a instituição 
estava inserida para então propor as ações 
estratégicas do triênio agrupadas pelas 
perspectivas da sociedade, processos in-
ternos, pessoas e infraestrutura. Além do 
planejamento trianual, são elaborados 
planos anuais para cumprir o programa 
previsto para o período, nesse plano são 
detalhadas as ações com as respectivas 

Reunião da Comissão Adm-Fin
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despesas e responsáveis. 

Destaques para indicadores de desem-
penho do CRESS Bahia no triênio:

• Os indicadores foram implantados 
pela primeira vez no planejamento 2018-
2020.

• O mapa de indicadores é instrumen-
to imprescindível ao modelo de gestão 
por resultado que tem foco na eficiência 
através da promoção de bens e serviços a 
sociedade, considerando o equilíbrio fis-
cal, otimizando a aplicação de recursos 
públicos com transparência, legalidade e 
efetividade, mediante o controle e desem-
penho dos resultados, com vistas a asse-
gurar os objetivos traçado.

• Dez indicadores de desempenho, es-
tabelecidos no referido triênio, sendo 05 
referentes a processos internos e 05 ges-
tão de  pessoas e infraestrutura.

• Os indicadores referentes aos proces-
sos internos referem-se: a Ampliação da 
Fiscalização em todo o estado da Bahia; 
Fomentar o acesso da sociedade civil ao 
serviço social; Assegurar a sustentabili-
dade financeira (índice de inadimplência 
pessoa física). Entre os processos de In-
fraestrutura tem-se: Estabelecer crité-
rios equânimes que possam aperfeiçoar 
uma política de gestão de trabalho capaz 
de dinamizar o trabalho do CRESS Bahia 
e ter sistemas de informação e infraes-

trutura que viabilizem a gestão e o aten-
dimento das/os Assistentes Sociais e So-
ciedade.

IV- A Gestão por Centro de Custos e a Pro-
posta Orçamentária:

Foi compreendida como um desafio 
para essa Gestão, que em tempo atendeu, 
com rigor, a edição da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, recomendações do Tribunal 
de Contas da União e novos instrumen-
tos de gestão migrados do setor privado. 
Conforme indicação do Conselho Federal 
de Serviço Social – CFESS,no ano de 2018 
o CRESS/Ba iniciou a gestão por centro 
de custos. Durante o triênio, nos Encon-
tros da região Nordeste, foi notado que o 
Regional da Bahia é a única autarquia a 
realizar a metodologia, estando entre os  
primeiros Conselhos do Conjunto a ado-
tar o procedimento técnico. 

V- Elaboração do Relatório Anual de Pres-
tação de Contas:

Trata-se aqui do ato de apresentar para 
a categoria como foi investido o recurso 
da autarquia, acontece de várias manei-
ras: a) Na primeira Assembleia Ordinária, 
anualmente, ocorre a prestação de contas 
geral da gestão,  conforme o Regimento 
Interno do Cress-Ba. B) Nas reuniões de 
Comissões as ações e seu orçamento pode 
ser melhor detalhado e acompanhado. C) 
Durante os Encontros Descentralizados 
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da Região Nordeste e Nacional do Con-
junto Cfess/Cress foram apresentadas 
as ações realizadas e/ou as dificuldades 
obtidas para executar. d) O TCU, em seus 
atos normativos e procedimentais, deter-
mina os princípios básicos e  elementos de 
conteúdo para elaboração desse relatório 
anual. O CRESS Bahia, como “Unidades 
Prestadoras de Contas da Administração 
Pública Federal (UPC)” prestou contas do 
valor do recurso público gerado, preser-
vado ou entregue à sociedade, referente a 
2017,2018, 2019. Entre os propósitos des-
te relatório está: assegurar a transparên-
cia e a responsabilidade na administração 
pública, bem como dar suporte às deci-
sões de alocação de recursos e promover 
a defesa do patrimônio público e, sobre-
tudo, informar aos cidadãos, que são os 
usuários dos bens e serviços produzidos 
pela administração pública e principais 
provedores dos recursos para o seu fun-
cionamento. 

É através do referido relatório, o qual 
é elaborado pela Gestão em exercício e 
seus trabalhadores, que o TCU pode ava-
liar se o Regional da Bahia vem prestando 
seus serviços à sociedade de maneira efi-
ciente e eficaz; quais são os recursos atu-
almente disponíveis para investimentos 
futuros; se existe restrições ou condições 
para a utilização desses recursos, princi-
palmente e se cumpre a sua função precí-
pua, que é fiscalizar o exercício profissio-

nal, atuar como tribunal ético de primeira 
instância e como órgão disciplinador do 
exercício profissional. 

VI- Gestão de Pessoas
Estão definidas por meio de portarias 

normativas; acordo coletivo; Plano de 
Cargos Carreiras e Salários – PCCS, do-
cumento Diretrizes para Gestão do Traba-
lho do Conjunto CFESS/CRESS e a Con-
solidação das Leis Trabalhistas – CLT. No 
exercício da Gestão Quebrando Pedras e 
Plantando Flores, destacou-se o Grupo de 
Trabalho (GT) no ano de 2018, seguindo as 
orientações das Diretrizes para Gestão do 
Trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, com 
participação dos trabalhadores e conse-
lheiras com o objetivo geral de estabele-
cer diretrizes e critérios justos e equâni-
mes à política de Gestão de Pessoas. 

No ano de 2019, entre as diversas fren-
tes de trabalho da autarquia e a diminui-

ção de membros da Gestão os trabalhos 
foram redistribuídos entre o próprio gru-

Capacitação para trabalhadores do Cress Bahia



CRESS 5ª REGIÃO | RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017–2020

3636

po. Ao mesmo tempo que foi percebida 
a necessidade de manutenção do GT, a 
Gestão se viu sem condições de continuar 
com o andamento do GT, em decorrência 
do desligamento de alguns membros da 
gestão e da manutenção de diversas fren-
tes de trabalho da  entidade. 

Ainda acerca da Gestão do Trabalho foi 
criado em 2018, foi criado o GT de Con-
curso Público, a fim de estudar a viabili-
dade para realização do concurso público 
da Autarquia, de acordo com as informa-
ções reunidas no Processo Administra-
tivo n. 007/2018 e parecer jurídico de n. 
015/2019. Em 2019, O CRESS/BA perma-
neceu com a previsão para  a realização 
do Concurso e seria realizado em 2020. 
Em 2020, tendo em vista a finalização 
da revisão do PCCS e a arrecadação do 
CRESS Bahia nesse exercício , a referida 
gestão optou por observar o atual cená-
rio econômico da autarquia para efetivar 
a proposta, visto o contexto de eleições do 
Conjunto CFESS/CRESS e posteriormente 
de pandemia. Contudo, vale ressaltar que 
o Edital do Concurso Público encontra-
-se elaborado nos arquivos do Conselho 
como resultado do trabalho desenvolvido 
pelo referido Grupo de Trabalho. 

No início de 2020, foi contratada em-
presa responsável para a revisão do PCCS 
e elaboração do fluxograma, com acom-
panhamento das ações necessárias para 
elaboração dos documentos realizado por 

meio de um GT composto por conselheiras 
e trabalhadore/as.   A Gestão identificou 
como estratégia necessária e importante 
para possibilitar maior transparência nas 
regras de ascensão, política salarial, or-
ganização dos processos de trabalhos e 
reorganização do organograma buscan-
do a valorização dos/das funcionários/as 
ao passo em que viabiliza melhor aten-
dimento à categoria e a sociedade. Cabe 
destacar que a revisão continua em anda-
mento para salvaguardar a ampla partici-
pação dos/das  trabalhadore/as.

Treinamentos e capacitação para aten-
dimento das necessidades da organização 
– Uma das prioridades no decorrer do tri-
ênio refere-se ao aprimoramento técnico 
dos/das profissionais do Conselho. No tri-
ênio de 2017 – 2020 houveram ações de 
capacitações, dentre as quais podemos 
citar:  área de Orientação e Fiscalização 
– através da participação do Setor nas 
atividades realizadas pelo Cfess; Regis-
tro –  através da participação do Setor nas 
atividades realizadas pelo Cfess e busca 
sobre cursos específicos relacionados 
ao atendimento, contudo as datas dispo-
níveis não atenderam as necessidades 
dos/das profissionais; Licitação – através 
da participação da Supervisora adminis-
trativa, Assessoria Contábil e Financeira 
nas atividades realizadas pelo Cfess; ati-
vidade promovida no CRESS pelo Asses-
sor de Licitação com a participação livre 
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para todos/as os/as trabalhadores/as do 
Conselho; Administração – através de 
curso promovido pela Ata Contabilidade 
e Auditoria Ltda, em Fortaleza-CE, com 
a participação da Coordenadora Admi-
nistrativa e Supervisora Administrativa; 
planejamento estratégico Sistema de In-
dicadores, promovido pela Ata Contabili-
dade e Auditoria Ltda, com participação 
da Supervisora administrativa, Coorde-
nadora Técnica, Conselheira Presidenta e 
Conselheira Fiscal;  Código Eleitoral/ Ple-
nária do CFESS sobre voto online – com 
participação do Assessor Jurídico e da 
Conselheira Presidenta; Encontros Na-
cionais e Descentralizados do Conjunto 
CFESS/CRESS – Participação das Agen-
tes fiscais, Conselheiras, Assessor Con-
tábil e Coordenadora Administrativa,  en-
tre outras atividades e incentivo para que 
trabalhadores participem das atividades 
relacionadas à administração pública dis-
ponibilizadas pela Receita Federal, como 
a participação da Assessoria Jurídica e 
Conselheira Fiscal em atividade com foco 
na administração dos conselhos no ano 
de 2017.

Em abril de 2019, foi realizado o I Se-
minário de Capacitação Interna do CRESS 
Bahia, com a participação das/os traba-
lhadores, colaboradores e Conselheiras. 
A atividade teve o intuito de socializar 
informações referentes a capacitações, 
a saúde do trabalhador e clima organi-

zacional, além de abrir espaço ao diálogo 
sobre melhorias no atendimento a cate-
goria. Em continuidade as atividades de 
capacitação, no ano 2019, foi abordado o 
tema da Campanha do Triênio do Conjun-
to Cfess – Assistentes sociais no comba-
te ao racismo; a fim de abordar a ques-
tão racial foram realizadas as seguintes 
atividades: Curso “ Racismo Estrutural e 
Estado de Direito”, “Roda de Conversa so-
bre Racismo”. Na temática de gênero foi 
realizada “Discussão sobre a importância 
do nome social”.

Destaca-se que em virtude da pande-
mia pelo COVID-19 as ações de capaci-
tação foram suspensas, sendo conside-
rados todos os documentos amplamente 
divulgados pelo Conjunto Cfess/Cress, 
assim como as manifestações emitidas 
pela OMS, pelo governo federal e estadual 
que versam sobre o assunto. Atualmente 
os/as servidores/as do Conselho encon-
tram-se atuando em regime de teletra-
balho para preservação da saúde dos/das 
mesmos/as e como medida de controle à 
proliferação do contágio.

Considerando uma forma possível para 
garantir o atendimento ao público, a pres-
tação de serviços, a realização de reuni-
ões através de recursos remotos tem 
sido uma das medidas adotadas pela ges-
tão em exercício, resguardando assim, a 
continuidade do atendimento à categoria 
e sociedade. O CRESS-BA iniciou o tele-
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trabalho em 17 de março e suspendeu 
qualquer atendimento presencial desde 
19 de março. Vale informar que diante da 
adoção da modalidade de trabalho esten-
demos publicamente o agradecimento da 
gestão aos responsáveis pelos setores de 
Suporte Operacional e de Tecnologia da 
Informação pelo empenho e zelo com vis-
tas a atender as demandas emergentes 
neste cenário.

De acordo com avaliação realizada pe-
los/pelas trabalhadores/as, o teletraba-
lho foi uma medida adequada e acertada 
para contribuir com as orientações dos 
órgãos internacionais e nacionais de en-
frentamento à propagação da Pandemia 
do “Novo Coronavírus”  permitindo a ma-
nutenção do funcionamento das ativida-
des da Autarquia, logo, tem contemplado 
o princípio da continuidade dos serviços 
públicos, além de proporcionar segurança 
e saúde dos/das trabalhadores/as; contu-
do, cabe destacar o ineditismo do contex-
to têm demandado contínuas mudanças 
e adaptações, desafio ainda em curso na 
realidade das instituições e de seus/suas 
colaboradores/as.

VII- A criação do setor de Tecnologia da 
Informação :

No decorrer do triênio, diante das de-
mandas por maior informatização, foi 
criado um setor específico para contribuir 
na área de desenvolvimento tecnológico. 

Com objetivo de solucionar e/ou preve-
nir situações problemas nos sistemas do 
Conselho, a utilização de equipamentos 
e softwares com tecnologias avançadas, 
possibilitou melhoria na prestação de 
serviços à categoria e a sociedade. Além 
de atualizar a estrutura tecnológica de 
hardware e software, a modernização do 
Parque Tecnológico do CRESS-BA garan-
tiu melhores condições de trabalho para 
os/as trabalhadores/as do Conselho. En-
tre as atividades e soluções contratadas 
destacamos o banco de dados, hardwa-
re, software e banco de redes, todos para 
auxiliar nas análises e no gerenciamento 
das informações. Atualmente, o Cress-Ba 
possui: Sistemas licenciados Windows e 
Office; aquisição de notebooks e desktops 
com configuração atualizada no cenário 
atual, todas trabalhando com sistema 
Windows 10; aquisição de um servidor de-
dicado dell com sistema atualizado com 
todos os benefícios de proteção, suporte 
e garantia de 3 anos; virtualização dos 
servidores permitindo uma velocidade e 
otimização da rede; infraestrutura de TI 
com cabeamento CAT5E garantindo uma 
melhor performance da rede trabalhando 
até 1Gb de dados por segundo; aquisição 
de switch com a tecnologia mais avança-
da garantindo uma velocidade de trans-
missão de dados; estrutura de rede wifi 
utilizando equipamentos de alta perfor-
mance; sistema de telefonia em nuvem 
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garantindo uma mobilidade e tratamento 
de informações em Habilidades e segu-
rança na integridade das ligações; aqui-
sição de nobreak APC garantindo uma 
proteção real ao servidor físico e lógico; 
aquisição de firewall para proteção de ha-
ckers e segurança da rede interna contra 
invasores; aquisição de sistema de ba-
ckup em nuvem preservando uma cópia 
dos arquivos e aquisição do site numa lin-
guagem moderna e responsiva.

A partir dessa iniciativa foi possível 
criar soluções de serviços de Tecnologia 
da Informação, simplificar e automatizar 
algumas atividades dos processos de tra-
balho na entidade além da  ampliação e 
melhoria dos processos de comunicação 
entre o CRESS/BA, assistentes sociais,  
CFESS, e a sociedade de forma geral.

b. Comissão de Combate à Inadimplência :
Comissão temática integrante do eixo 

administrativo e financeiro composta por 
conselheiras, assistentes sociais da base 
da categoria e trabalhadores/as da Autar-
quia, de acordo com a Portaria Cress 5ª 
Região nº017/2018, alterada pela Porta-
ria Cress 5ª Região nº024/2019. As reu-
niões ocorreram a partir da necessidade 
de estabelecer novas estratégias diante 
dos resultados obtidos pela execução das 
ações existentes, lavrando-se as respec-
tivas atas. Considerando a finalidade bá-
sica - a utilização de medidas que envol-

vem as dimensões político-pedagógica 
e jurídico-normativa para a manutenção 
da adimplência, de acordo com os crité-
rios estabelecidos na Resolução Cfess 
nº777/2016  que institui a Política Nacio-
nal de Enfrentamento à Inadimplência no 
âmbito do Conjunto Cfess/Cress.

Considerando que as anuidades são 
compulsórias, previstas em lei e possuem 
natureza tributária, a dimensão político-
-pedagógica associa-se a compreensão 
da anuidade enquanto única contribuição 
para manutenção do Conselho ao passo 
em que a dimensão jurídico-normativa, 
se constitui em medida de recuperação 
de crédito, ou seja, na cobrança extrajudi-
cial e judicial das anuidades em situação 
de inadimplência.

As ações propostas pela Comissão 
são executadas no âmbito do Regional 
da Bahia e tem como público-alvo as/os 
assistentes sociais inscritas/os na Au-
tarquia, notadamente aquelas/es que se 
encontram com anuidades inadimplidas. 
Com a finalidade de prevenir a inadim-
plência, combatendo-a, quando neces-
sário, e evitar a ocorrência do instituto 
denominado de renúncia de receita e, 
consequentemente, a responsabilização 
dos/das gestores/gestoras públicos/as da 
Autarquia.

As ações desenvolvidas pela Comissão, 
no período de maio de 2017 a maio de 2020, 
foram as seguintes: análise da Resolução 
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Cfess nº777/2016; recomendação aos se-
tores da Autarquia a atualização cadas-
tral de todos/as profissionais atendidos/
as, independente do serviço solicitado; 
análise dos índices da inadimplência por 
relatório do SISCAFW; elaboração e en-
vio ao Conselho Federal de Serviço Social 
do projeto “Programa de Recuperação de 
Crédito – REFIS” a ser adotado no âmbi-
to do Conjunto Cfess-Cress; elaboração e 
envio de cartas aos/às profissionais com a 
finalidade de esclarecer sobre a possibili-
dade de cancelar e suspender o registro 
profissional, se não estiver trabalhando 
para evitar o aumento do débito; elabo-
ração e envio de cartas aos/às profissio-
nais com a finalidade de informar que a 
anuidade é compulsória, prevista em lei e 
possui natureza tributária; elaboração e 
envio de cartas aos/às profissionais com 
a finalidade de informar sobre a neces-
sidade de se manterem adimplentes e, 
assim, evitarem cobranças extrajudiciais 
e judiciais futuras; elaboração e envio de 
cartas aos/às profissionais inadimplentes 
e empregados com a finalidade de infor-
mar que a Autarquia firmaria parcerias 
com os/as empregadores/as para auxi-
liar na regularização cadastral e financei-
ra; elaboração e envio de cartas aos/às 
empregadores/as para que solicitassem 
dos/das profissionais assistentes sociais 
contratados/as a certidão de regulari-
zação fiscal obtida perante a Autarquia; 

elaboração e publicação no site e nas re-
des sociais da Autarquia de cards virtuais 
possuindo conteúdo de orientação aos/
às profissionais; elaboração e envio de 
cartas de cobrança administrativa aos/às 
profissionais inadimplentes; elaboração e 
aprovação de projeto para implantação de 
Núcleo de Recuperação de Crédito com a 
finalidade de realizar a cobrança admi-
nistrativa por telefone, e-mail, whatsapp 
e outros meios possíveis.

Em dezembro de 2018, o Regional da 
Bahia, antes das ações da Comissão de 
Combate à Inadimplência, apresentava o 
índice de 58,46% (cinquenta e oito vírgula 
quarenta e seis por cento), sendo 15.195 
(quinze mil, cento e noventa e cinco) re-
gistros ativos. Em dezembro de 2019, com 
a intensificação das ações da Comissão de 
Combate à Inadimplência que foram ori-
ginadas no mês de agosto de 2018, o ín-
dice registrado foi de 54,96% (cinquenta e 
quatro vírgula quarenta e seis por cento), 
sendo 16.332 (dezesseis mil, trezentos 
e trinta e dois) registros ativos. Nos me-
ses de janeiro de 2020 e de fevereiro de 
2020, dada a continuidade das ações da 
Comissão de Combate à Inadimplência, o 
índice registrado foi de 52,39% (cinquen-
ta e dois vírgula trinta e nove por cento), 
sendo 16.613 (dezesseis mil, seiscentos e 
treze) registros ativos. Observe o quadro 
demonstrativo:

Entendendo a importância da Política 
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Nacional de Combate a Inadimplência do 
Conjunto CFESS/CRESS e instituída pela 
Resolução Cfess nº777/2016, o Cress 5ª 
Região - Bahia apurou que houve uma 
redução de 6,07% (seis vírgula sete por 
cento) no índice de inadimplência desde 
o ano de dezembro de 2018 até fevereiro 
de 2020. As ações importaram em notável 
recuperação do crédito inadimplido, sen-
do o resultado da arrecadação do ano de 
2019 o melhor rendimento, uma vez que 
apresentou superávit ao invés de déficit 
orçamentário como previa o planejamen-
to formulado no ano de 2018.

As atividades da Comissão de Comba-
te à Inadimplência  encontram suspensas 
diante da propagação do “Novo Corona-
vírus” (COVID-19), que levou o Congres-
so Nacional a decretar o estado de ca-
lamidade pública, a adoção de medidas 

de isolamento social recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde tanto pelo 
Governo do Estado e pela Prefeitura Mu-
nicipal de Salvador, como pelo Conselho 
Regional de Serviço Social da 5ª Região - 
Bahia através da Portaria Cress 5ª Região 

nº006/2020 e alterada pela Portaria Cress 
5ª Região nº011/2020.

c. A Comissão de Inscrição
Comissão regimental, pois é através 

dela que é organizado o processo de re-
gistro junto às trabalhadoras/os do Se-
tor. As/os conselheiro/as que compõe a 
Comissão dialogam diretamente com o 
Setor de Registro sobre os processos de 
inscrição principal, inscrição secundá-
ria, inscrição de pessoa jurídica, cancela-
mento de inscrição, reinscrição e demais 
requerimentos normatizados pela Reso-
lução CFESS nº 582/2010.  A comissão se-
manalmente esteve na sede do Conselho 
para analisar os processos, garantindo o 
atendimento do fluxo com maior brevida-
de. Entre as principais atividades realiza-
das no período da gestão de 2017 a 2020, 
estiveram:   

• Elaboração do planejamento de ativi-
dades da Comissão para o triênio da ges-
tão;

• Acompanhamento e análises semanal 
dos processos de inscrição principal, ins-
crição secundária, cancelamento de ins-

EXERCÍCIO ATIVOS GERAL ADIMPLEN-
TES

% INADIMPLENTES %

2017 13.879 7.180 51,73% 6.699 48,27%
2018 15.195 6.313 41,54% 8.882 58,46%
2019 16.332 7.354 45,03% 8.978 54,97%
2020* 16.613 7.910 47,61% 8.704 52,39%

*Dados obtidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.
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crição, reinscrição e demais requerimen-
tos normatizados pela Resolução CFESS 
nº 582/2010, com um quantitativo médio 
de 40 requerimento de inscrições, 35 de 
cancelamentos e 05 de transferências;

• Análise dos processos de requeri-
mento de inscrições de pessoa jurídica 
em conjunto com o Setor de Orientação e 
Fiscalização;

• Reformulação dos formulários de 
requerimento, com alteração do espaço 
para o parecer da Comissão de Inscrição;

• Participação na II Reunião de Repre-
sentantes dos CRESS Região Nordeste, na 
pauta os Cursos Irregulares e Ilegais, rea-
lizando fomento ao GT Nacional de Cursos 
Irregulares/Ilegais. A atividade aconteceu 
na Sede do CRESS – CE em Fortaleza, e 
teve como finalidade a promoção de de-
bates, formalização de minuta de pontos 
a serem discutidos no GT Nacional de 
Cursos Irregulares, bem como, subsidiar 
a discussão e debates para mecanismos 
de enfrentamentos administrativos e ju-
diciais além de promover banco de dados 
informativos sobre a temática a partir das 
experiências individuais de cada conse-
lho. Resultou em modificações sobre pro-
cedimento de análise dos processos de 
inscrição. 

• Apresentações do Fluxograma do Se-
tor de Registos e Comissão de Inscrição 
nas Assembleias ordinária com a catego-

ria.

 • Reunião ampliada com o Setor de Re-
gisto para repasse sobre as novas orien-
tações do CFESS sobre o DIP e detalha-
mento sobre o processo de digitalização;

• Levantamento e análise dos proces-
sos de requerimentos de inscrição dos 
anos de 2010 a 2016, nos quais os reque-
rentes foram acionados e informados. Os 
processos após o prazo foram indeferidos 
e arquivados.

• Participação representando a Região 
Nordeste no GT Nacional de Inscrição do 
Cfess (dos conselheiros e funcionários 
dos CRESS por Região e  Cfess). 

• Realização articulada com a Comis-
são de Interiorização para entrega do DIP 
- Documentação de Identidade Profissio-
nal nas cidades de Guanambi, Carinha-
nha, Palmas de Monte Alto, Irecê e Sea-
bra.

• Acompanhamento da divulgação do 
DIP no site do Cress, das questões rela-
cionadas ao Siscaf.

Diante das demandas do Setor de Re-
gistro percebe-se o avanço do Conselho 
ao no aperfeiçoamento do atendimento na 
autarquia, posto que trata-se do principal 
meio de acesso ao conselho para deman-
das relacionadas aos diversos setores 
que integram a estrutura da entidade. 

As recepcionistas trabalham de ma-
neira integrada ao Setor de Registro que 



QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES

43

é responsável pela organização de todos 
os processos de pessoa física e jurídica 
de registro inscrição para a Comissão de 
Inscrição analisar, emitir o parecer e pos-
teriormente ser analisado em reunião da 
Diretoria Executiva. Normalmente os pro-
cessos eram analisados durante a reu-
nião do Conselho Pleno, após as reuniões 
em conjunto com o Setor de Registro e o 
Setor de Orientação e Fiscalização que 
discutiu e tratou diversos assuntos envol-
vidos na Resolução do Cfess Nº582/2010, 
que considerava o acúmulo obtido a partir 
da participação no GT Inscrição do Cfess 
representando a Região Nordeste, foi 
revisto o fluxo, formulário de inscrição, 
manifestação da Comissão de Inscrição 

sobre os processos de Inscrição Pessoa 
Física, contribuição do Setor de Fiscali-
zação na análise do processo de Pessoa 
Jurídica, etc. 

No decorrer do triênio, parte dos desa-
fios da Comissão de Inscrição referem-se 
à emissão do novo Documento de Iden-

tidade Profissional (DIP), uma vez que a 
impressão dos documentos feita pela em-
presa contratada pelo CFESS apresentou 
problemas técnico-operacionais, fator 
que acarretou em reemissão de inúme-
ros DIPs e atraso na confecção e entrega. 
Essa situação também desencadeou mo-
rosidade na convocação e realização das 
palestras para entrega das DIPs. Destaca-
-se que muitos documentos já estão dis-
poníveis na sede do Conselho, entretanto, 
em virtude da pandemia de COVID19 as 
entregas estão suspensas. 

d. Comissão Permanente de Licitações 
(COPEL)

Com o objetivo de garantir o cumpri-
mento da legislação em vigor e materia-
lizar a gestão democrática e transparente 
no âmbito administrativo-financeiro do 
CRESS/BA a gestão do triênio 2017-2020, 
adotou algumas mudanças nos processos 
de compras e licitações de bens e servi-
ços para a entidade a partir do desen-

Ano PF defe-
rida

PF inde-
ferida

PJ Defe-
rida

PJ indefe-
rida

Cancela-
mento

Reinscri-
ção

Transfe-
rência

Registro 
Secundá-
rio

2017 747 1 0 1 685 54 97 8
2018 1.196 8 1 15 1.031 89 60 9
2019 889 2 0 11 693 105 70 6
2020 244 1 0 3 217 50 23 0
Total 3076 12 1 30 2626 298 250 23

Fonte: Setor de Registro do CRESS/BA acesso em 04/05/2020

Tabela: Dados do Setor de Registro
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volvimento dos trabalhos realizados pela 
Copel – Comissão Permanente de Licita-
ção.  A aquisição de bens e serviços no 
CRESS Bahia são todas realizadas atra-
vés de Licitação, procedimento adminis-
trativo formal para contratação de servi-
ços ou aquisição de produtos pelos entes 
da Administração pública direta ou indi-
reta, com o objetivo de selecionar a pro-
posta mais vantajosa. O processo é regu-
lado principalmente pelas leis 8.666/93 e 
10.520/02 e tem como base os princípios 
definidos no Art.37 da Constituição Fede-
ral: a legalidade, a impessoalidade, a mo-
ralidade, a publicidade e a eficiência, com 
o intuito de proporcionar a Administração 
a chamada “eficiência contratória”. 

Essas mudanças foram iniciadas no 
ano de 2017 a partir da contratação de um 
Assessor de Licitação cuja principal tare-
fa foi aprimorar os processos de compras 
e licitações da entidade, com vistas a am-
pliar a transparência das ações do Con-
selho e a qualidade do gasto público, essa 
contratação resultou no desenvolvimento 
institucional da entidade que foi percebi-
do por outros Conselhos, inclusive pelo 
Conjunto Cfess/Cress10. 

Ao longo desse triênio foi desenvol-
vido um modelo de gestão integrada de 

10  Em junho de 2019 o CFESS promoveu um 
Seminário Nacional de Capacitação em Processos 
Licitatórios que reuniu trabalhadores/as das Comis-
sões Permanentes de Licitação dos CRESS de todo 
o Brasil,  a atividade foi ministrada pelo assessor de 
licitações do CRESS-BA.

estratégias, a fim de garantir o alcance 
dos resultados voltados à categoria e a 
toda a sociedade. Nesse sentido, foram 
realizadas contratações estratégicas nas 
seguintes áreas: Reestruturação física, 
tecnologia da Informação, Gestão de Pes-
soas, Comunicação e de Gestão de Riscos 
e Segurança Institucional. Por meio des-
sas as tomadas de decisões da adminis-
tração passaram a ser amplamente sub-
sidiadas, garantindo a conformidade aos 
parâmetros legais e parâmetros indica-
dos pelos órgãos de controle.

Para cada processo foram estipuladas 
reuniões específicas e frequentes para 
monitorar e alinhar a atuação à estratégia 
e ao orçamento disponível. Tais medidas 
fizeram com que o CRESS-BA alavancas-
se o alcance às metas e o atendimento à 
sua missão institucional, tendo sua atua-
ção reconhecida em 2018 pelo Conselho 
Federal de Serviço Social, durante o rece-
bimento do Projeto Cfess na Estrada que 
realizou uma análise de procedimentos e 
contas, cujo foco principal foi verificar a 
adequação legal dos Processos Licitató-
rios, bem como dos Contratos Adminis-
trativos advindos das Licitações. Em face 
dos exames realizados e dos resultados 
obtidos, concluíram que os controles in-
ternos adotados e os procedimentos ad-
ministrativos são adequados as exigên-
cias legais, não sendo apontada nenhuma 
irregularidade nos processos licitatórios.



QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES

45

Durante o triênio o setor de Compras, 
Contratos e Licitações realizou 104 pro-
cessos administrativos, Dispensas de lici-
tação: 64 processos; Pregões Eletrônicos: 
35 processos; Tomadas de preços: 01 pro-
cesso; Inexigibilidade de licitação: 04 pro-
cessos.  Entre as principais contratações 
podemos citar: SETOR CONTÁBIL/FINAN-
CEIRO: Modalidade: Tomada de preços 
nº. 01/2017; Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de ser-
viços de contabilidade pública. SETOR DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Pregão 
Eletrônico nº 001/2018 - Processo Admi-
nistrativo 026/2017: Objeto: Aquisição de 
máquinas e materiais de informática em 
regime por preço global. Processo Ad-
ministrativo 011/2018: Pregão Eletrôni-
co nº 008/2018. Objeto: Contratação de 
serviços técnicos especializados na área 
de Tecnologia da Informação (TI). Pregão 
Eletrônico nº 011/2018 - Processo Admi-
nistrativo 019/2018: Objeto: Contratação 
de empresa especializada em Forneci-
mento de solução de impressão, cópia e 
digitalização. SETOR DE ATENDIMENTO 
AO PROFISSIONAL: Pregão Eletrônico 
nº 002/2017 - Processo Administrativo 
025/2017: Objeto: Contratação de empre-
sa especializada em terceirização, para 
prestação de serviços continuados de re-
cepcionista. INFRAESTRUTURA: Proces-
so Administrativo – CRESS-BA 001/2019. 
Objeto: Contratação de profissional ou 

empresa da área de engenharia/arqui-
tetura, que tenha atribuições na área de 
Avaliação de Imóveis Urbanos, segundo a 
NBR 14.653 da ABNT, para prestar serviço 
de perícia e elaboração de Laudo de Ava-
liação com objetivo de estabelecer o valor 
de mercado do imóvel de propriedade do 
CRESS-BA e outro imóvel objeto de pro-
cesso de compra pelo mesmo. Processo 
Administrativo – CRESS-BA 002/2019. 
Objeto: Aquisição de imóvel para abri-
gar a nova sede do CRESS/BA no Muni-
cípio de Salvador-BA. Processo Admi-
nistrativo: 014/2019. Pregão Eletrônico 
nº 006/2019. Objeto: Contratação de em-
presa especializada no fornecimento de 
mobiliários para equipagem da nova sede 
do CRESS-BA.  Processo Administrativo: 
016/2019. Extrato de contrato 006/2019.  
Objeto: Contratação de empresa habi-
litada para a execução de obras e servi-
ços de engenharia. SETOR DE RECURSOS 
HUMANOS: Processo Administrativo: 
023/2019/Adm. Objeto: Contratação de 
empresa para desenvolvimento de estudo 
do Planejamento da Força de Trabalho e 
seu dimensionamento quali e quantitati-
vo, assim como a elaboração do Plano de 
Cargos e Salários e regulamentação da 
Avaliação de Desempenho e de Valoriza-
ção Profissional. 

Em Para o andamento dos Trabalhos 
foram criados diversos Grupos de Traba-
lho para organização, acompanhamento, 



CRESS 5ª REGIÃO | RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017–2020

4646

otimização de recursos no andamento 
das ações para execução e aquisições ne-
cessárias. Entre os GTs com essa natu-
reza cita-se os Eventos do 15 de maio, I 
Seminário Estadual de Serviço Social e o 
GT Sede Nova, sobre a qual vale destaque.  
A estrutura de uma organização inicial-
mente começa pela oferta de condições 
básicas e necessárias ao desenvolvimen-
to das atividades das/os trabalhadoras/
es,  além de possibilitar a acomodação 
dos/das profissionais de Serviço Social, 
fornecedores, cidadãos, dentre outros 
com  atendimento às normas de acessibi-
lidade/funcionalidade. Cumprindo a deli-
beração da gestão anterior e atendendo a 
demanda da categoria e do corpo de fun-
cionários/as do Conselho, em 2019 houve 
a aquisição da nova sede possibilitando 
melhor estruturação física,  comodidade e 
adequação às necessidades do Conselho. 
A Lei de Licitação condicionou a contrata-
ção direta com lucro no art. 24, X à com-
patibilidade do preço do imóvel/locação 
ao valor do mercado. Assim, como pres-
suposto legal para o processo de aquisi-
ção da nova sede, o CRESS-BA realizou 
contratação para elaboração de laudo de 
avaliação idôneo, firmado por profissio-
nais habilitados, capaz de refletir a rea-
lidade do mercado imobiliário na região 
onde o imóvel foi adquirido. Este serviu 
para evitar que o Erário se veja na situação 
de pagar pelo bem um preço exorbitan-

te, totalmente desconectado da realidade 
mercadológica, em total desrespeito aos 
princípios da eficiência e da moralidade. A 
aquisição da Sede Nova, ainda solucionou 
o problema dos arquivos e guarda de do-
cumentação, que até novembro de 2019, 
se apresentava como grande desafio de 
espaço físico para arquivamento na anti-
ga sede do CRESS Bahia. Com a mudança 
para a nova sede, foi possível acomodar 
de maneira mais adequada os documen-
tos diversos da instituição.

e.  Comissão de Patrimônio:
A Comissão é composta por trabalha-

dores/as autarquia e conselheiras/os da 
gestão estabelecida através de portaria. 
Responsável pelos bens patrimoniais (pa-
trimônio) e bens de consumo (almoxarifa-
do), bem como pela alienação e/ou doa-
ção de materiais inativos ou ociosos, essa 
comissão também destina-se a criação de 
mecanismos de controle que possibilitem 
a rápida identificação do quantitativo dos 
bens registrados no sistema informatiza-

Reunião do Conselho Fiscal
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do do CRESS/BA.  Essa comissão realiza 
a avaliação periódica do consumo médio 
e dos estoques mínimos, a fim de se ana-
lisar a adequada reposição do estoque 
no CRESS/BA. Uma das atribuições mais 
importantes dessa comissão é a obrigato-
riedade de realização de inventário anual 
de bens patrimoniais.

Para a realização de todas as ações do 
Eixo Administrativo-Financeiro contamos 
diretamente com a equipe de Assessorias 
e trabalhadores que estão lotados no âm-
bito administrativo. Foram encaminhadas 
demandas para a Assessoria Jurídica da 
Autarquia, com a análise técnico-jurídica 
de questões administrativas e financei-
ras, por exemplo, em matérias de Direito 
do Trabalho, aquisição de produtos e con-
tratação de serviços, recuperação de cré-
dito, dentre outras. A Assessoria Jurídica 
elaborou cinquenta e sete (57)  pareceres 
jurídicos de matérias diversas e contri-
buiu em diversos espaços com análises 
jurídicas  à luz das leis administrativas e 
normativas do conjunto CFESS/CRESS.

Diante do exposto nota-se que a reali-
zação do conjunto de ações desenvolvidas 
pelo Eixo Administrativo e Financeiro do 
CRESS BA, demandou acompanhamento 
minucioso e acesso a dimensões burocrá-
ticas que permeiam a estrutura da Admi-
nistração Pública. Parte dos desafios na 
execução dos trabalhos dessa comissão 
relacionam-se as alterações no cargo de 

Tesouraria e Secretaria decorrentes das 
licenças e desligamento de conselheiras, 
o que gerou dificuldades e sobreposição 
de demandas, contudo, o Regional exe-
cutou todas as deliberações do Encontro 
Nacional, da plataforma de Gestão, e so-
madas a todas as ações previstas no pla-
nejamento do triênio totalizam um pouco 
mais de 40 (quarenta) ações, tendo reali-
zadas de maneira integral 30 (trinta) de-
las, 09 (nove) permanecem em curso e 03 
(três) sem realizar. O contexto da pande-
mia apresentou novos limites nos últimos 
meses de Gestão, o qual não possibilitou 
a realização do I seminário interno admi-
nistrativo do CRESS-BA com foco na ética, 
aprimoramento e qualificação do atendi-
mento e comunicação interequipes, a re-
alização do Concurso Público, a finaliza-
ção do PCCS e Fluxo (a qual possui como 
pendência a reunião com o GT, após as 
manifestações das Assessorias Jurídica 
e Contábil- financeira) e a realização dos 
eventos alusivos ao 15 de maio de 2020.

Dentre os desafios no processo de con-
dução do eixo Adm. Fin destacam-se a 
sobrecarga de trabalho das conselheiras 
na entidade e nos espaços sociocupacio-
nais em que estão inseridas -  uma vez 
que a gestão é composta por assistentes 
sociais que trabalham em políticas públi-
cas e por conseguinte vivenciam as difi-
culdades decorrentes dos processos de 
precarização do trabalho e acúmulo de 
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funções inerentes aos cargos que ocu-
pam -, exigências imediatas relacionadas 
à natureza do trabalho de gestão, além 

dos óbices que eventualmente ocorrem 
no direcionamento de uma entidade. Os 
assuntos tratados são diversos, muitas 
vezes complexos para o grupo, diante do 
caráter normativo e delimitador das ações 

da Adm-Fin que se colocam, muitas ve-
zes, com prazos exíguos para atendimen-
to e cumprimento de cada demanda. En-
tre tantos desafios postos, o empenho e 
comprometimento consistiram  principais 
mecanismos para o alcance dos objetivos 
da gestão e do Conselho mesmo no atual 
cenário que tem exigido mudanças contí-
nuas na dimensão administrativa para se 
adequar as medidas de isolamento social 
e prevenção à saúde. 

f. Comissão de Interiorização
A Comissão de Interiorização do Con-

selho Regional de Serviço Social da Bahia  
tem o objetivo de acompanhar e articular 
ações descentralizadas  nos municípios 
e nas diferentes regiões de abrangência 
do CRESS de modo a promover atividades 
que contribuam para a mobilização e or-
ganização política da categoria, na dire-
ção da consolidação do projeto ético po-
lítico profissional e no sentido de unificar 
ações e atividades que estejam em inter-
face com as demais comissões do CRESS 
.

A articulação junto a categoria é feita 
através dos vinte e três (23) NUCRESS – 
Núcleo de Base do Conselho Regional de 
Serviço Social da Bahia que constituem-
-se espaços de participação, com o desen-
volvimento de ações político-pedagógicas 
que visam fortalecer a defesa da profissão 
e da qualidade dos serviços prestados as/

Inauguração da nova sede do Cress Bahia

Inauguração da nova sede do Cress Bahia
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os usuários/as. Os núcleos expressam o 
compromisso da direção do Conselho em 
assegurar uma gestão democrática com 
ampla participação da base.

A comunicação com os NUCRESS ocor-
re por meio dos canais institucionais de 
comunicação, a serem acompanhados 
pela diretoria, assessoria de comunica-
ção e articuladores dos Nucress.

Atualmente existem 23 núcleos de base 
vinculados ao Conselho:  01. Nucress Ba-
cia do Rio Corrente (Santa Maria da Vi-
tória) ,  02. Nucress Oeste Baiano (Bar-
reiras), 03. Nucress Barra, 04. Nucress 
Bonfim e Região (Senhor do Bonfim), 05. 
Nucress Brumado e Região , 06. Nucress 
Chapada Diamantina,    07. Nucress  Ex-
tremo Sul (Teixeira de Freitas), 08. Nu-
cress Guanambi e Região,  09. Nucress 
Itaberaba e Região,  10. Nucress  Litoral 
Sul - NUCRESSUL (Itabuna),  11. Nucress 
Jequié e Região, 12. Nucress Litoral Nor-
te e Agreste Baiano, 13. Nucress Costa do 
Descobrimento (Porto Seguro), 14. Nu-
cress Recôncavo, 15. Nucress Sudoeste 
(Vitória da Conquista),  16. Nucress Vale 
do São Francisco (Juazeiro), 17. Nucress 
Bom Jesus da Lapa e região,  18.Nucress 
Ibotirama e Região,  19. Nucress Irecê e 
Região, 20. Nucress Paulo Afonso e re-
gião, 21. Nucress Lauro de Freitas,    22. 
Nucress Baixo Sul,  23. Nucress Feira de 
Santana. 

Cumpre destacar que os NUCRESS não 

possuem prerrogativas administrativas, 
posto que sua natureza organizacional é 
eminentemente política e funciona com 
a articulação dos/das assistentes sociais 
de cada região em permanente diálogo 
com o CRESS. 

Durante o triênio de gestão, destaca-
mos as seguintes ações realizadas: 

• Fortalecimento dos NUCRESS – Nú-
cleo de Base do Conselho Regional de 
Serviço Social – através do envolvimento 
nas pautas políticas e bandeiras de lutas 
da categoria e acompanhamento dos pla-
no de atividades anual e acompanhamen-
to em pauta do pleno mensal;

• Realização de 03 ( três) reuniões  am-
pliadas com articuladores dos NUCRESS 
para construção de estratégias coletivas 
de atividades junto a categoria; 

• Construção das recomendações para 
articulação dos Nucress na Bahia pela 
gestão e articuladores dos núcleos;

• Organização junto com os NUCRESS 
das atividades do 15 de maio dos anos de 
2018 e 2019, como encontros, seminários, 
rodas de conversas nas diversas cidades 
do interior;

• Disponibilização dos materiais gráfi-
cos das campanhas do Conjunto CFESS/
CRESS (cartaz, folhetos, adesivos, marca 
página) e de envio de agendas para a re-
venda junto aos assistentes sociais;

• Participação de conselheiras/os da 
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gestão do CRESS em reuniões amplia-
das dos Nucress quando solicitado e pla-
nejado para dialogar sobre desmonte da 
seguridades social, combate ao racismo, 
ética profissional, precarização da forma-
ção profissional, entre outros temas;

• Realização de ações articuladas com 
o Setor de Registro para entrega de DIPS, 
com o Setor de Fiscalização (SOF) para 
palestra de Orientação e Fiscalização,  
com a Comissão de Ética Permanente 
para realização do curso de ética em mo-
vimento,  com a Comissão de Saúde para 
orientações às requisições dos/das pro-
fissionais, com a Comissão de Assistên-
cia Social para organização dos Fóruns 
Municipais e Regionais dos Trabalhado-
res/as do SUAS  e representação junto 
aos Conselho Municipais de Assistência 
Social com representante dos trabalha-
dores e com a Comissão de Previdência 
nos debates relacionados à Reforma da 
Previdência e Extinção do Serviço Social 
do INSS;

• Participação no Seminário Nacio-
nal sobre Seccional do Conjunto CFESS/
CRESS que subsidiou em informações 
para o estudo de viabilidade em abril de 
2018 em São Paulo.

• Coordenação do Grupo de Trabalho 
sobre a Seccional para o estudo de viabi-
lidade para implantação junto com asses-
soria de licitação;

• Levantamento junto ao Setor de Re-
gistro do Número de assistentes sociais 
inscritos por cidades para subsidiar o es-
tudo geográfico;

• Publicação da Resolução Nº 04/2019 
que dispõe sobre Regulamentação do 
Núcleo de Base do Conselho Regional de 
Serviço Social – CRESS 5º Região aprova-
da em 12/12/2019.

O trabalho da comissão de interiori-
zação possibilitou a gestão avançar no 
debate sobre a seccional do CRESS-BA, 
com a realização de estudo preliminar 
de viabilidade deste projeto com apoio da 
Assessoria de Licitações e Contratos e 
membros da Diretoria, tendo como base 
os direcionamentos recebidos no Encon-
tro Nacional das Seccionais do Conjunto, 
no qual foram transmitidas as funções 
das seccionais, suas formas atuais de or-
ganização na estrutura de cada CRESS, 
demandas cotidianas que se apresentam 
e desafiam o Conjunto CFESS-CRESS. 

A criação de uma Seccional depende de 
um prévio levantamento e estudo a res-
peito da viabilidade e necessidade dos 
profissionais de uma determinada região. 
Além do número de inscritos, a Seccional 
considerará a distância entre esse local e 
a Capital do Estado, os custos para a ins-
talação e funcionamento da entidade, a 
possibilidade de manutenção a partir da 
arrecadação anuidades na região, den-
tre outros critérios de ordem funcional. A 
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seccional precisa ter todas as condições 
necessárias para funcionar 
adequadamente, o que inclui 
ter um número de profissio-
nais a disposição, máquinas 
copiadoras, impressoras, aparelhos te-
lefônicos, internet e computadores, entre 
outros recursos materiais para atender 
as/os assistentes sociais e a população, 
o que gera um custo operacional elevado 
dadas as condições financeiras deste Re-
gional.

No estudo de viabilidade realizado em 
2019 a localização indicada foi na região 
de Vitória da Conquista por sediar a lo-
calidade com maior abrangência de pro-
fissionais e municípios circunvizinhos. A 
definição desta cidade para a seccional 
leva em conta o número de profissionais 
e a densidade demográfica da região: 118 
cidades e aproximadamente 3.000 profis-
sionais.

O custo mensal aproximado para loca-
ção de imóvel e condomínio, conforme o 
estudo é de R$ 1.650,00; o custo mensal 
aproximado para Despesas operacionais 
(energia elétrica, internet, limpeza e ma-
teriais de expediente entre outros) é de 
R$ 2.000,00; já o com quadro de pessoal 
(01 agente de fiscalização, 01 assistente 
administrativo e 02 estagiários) encon-
tra-se em torno de  R$ 14.432,85; equi-
pamentos de informática e eletrônicos é 
de R$ 15.000,00; sendo o valor estimado 

anual: R$ 231.994,20.

Assim, entendendo que uma seccio-
nal tem a finalidade de desempenhar as 
atribuições executivas e tem caráter ad-
ministrativo-financeiro em sua jurisdição, 
é relevante considerar o estudo prévio de 
viabilidade e encaminhar a continuidade 
do grupo de trabalho junto às assistentes 

sociais inscritos/as na sua área de abran-
gência. 

Eixo Formação Profissional11

A comissão de Trabalho e Formação 
Profissional é uma das Comissões Temá-
ticas que integram a estrutura do Con-
selho Regional de Serviço Social, sendo, 
pois, um órgão de apoio no interior da es-
trutura da gestão. Nesse sentido, ela visa, 

11  O relatório na íntegra elaborado pela coorde-
nação da Comissão está disponível no site do CRESS-
-BA.

Mesorregião Área Microrregiões Municípios
Centro-Sul Baiano 128.472,722 8 118

Reunião Ampliada da Comissão de Interiorização
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como as demais comissões temáticas, 
contribuir para a articulação e aproxima-
ção entre a esfera da gestão e o conjunto 
da categoria, a partir de temas específi-
cos, nesse caso, o trabalho e a formação 
profissional.

 Desse modo, a comissão é composta 
por membros da diretoria, por profissio-
nais docentes, discentes de graduação e 
pós-graduação, supervisores acadêmicos 
e de campo de estágio, representantes 
das entidades da categoria, articulan-
do-se com os movimentos sociais e ou-
tros sujeitos políticos. A CTFP atua em 
articulação com a Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social-
-ABEPSS e com a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Serviço Social-ENESSO, 
com outras categorias profissionais e/ou 
organizações associativas e sindicais por 
ramo de atividade.

De modo geral, a CTFP caracteriza-se 
pela promoção de espaços de educação 
permanente; pela criação de estratégias 
de luta em torno da defesa de um Pro-
jeto de Formação Profissional pautado 
no respeito às diretrizes curriculares  da 
ABEPSS - o que implica também na de-
fesa da educação pública, de qualidade e 
socialmente referenciada; pelo fomento 
de fóruns de luta contra a precarização do 
trabalho profissional e pela participação 
em esferas mais amplas de luta conjunta 
em torno dos interesses da classe traba-

lhadora. 

Em 2017, a primeira reunião com par-
ticipação mais ampliada ocorreu em se-
tembro.  Nessa reunião, já foram apon-
tadas, pelas profissionais, algumas 
demandas como a realização dos fóruns 
de estágio, a discussão sobre estratégias 
de educação permanente e a necessida-
de de estreitamento dos vínculos com a 
ABEPSS. No mês de novembro de 2017, 
a Comissão se fez presente no Fórum de 
Supervisão de Estágio do curso de Servi-
ço Social da UFBA, ocasião em que a co-
missão se responsabilizou pela palestra 
O significado ético-político do Fórum de 
Supervisão de Estágio em Serviço Social.

Em 2018, a CTFP participou do Fórum 
de supervisão de estágio organizado pela 
UCSal, mais especificamente da mesa 
Nossa escolha é a resistência: Discutindo 
o Estágio e suas implicações na Formação 
Profissional.  A Comissão se fez repre-
sentar, por meio de sua coordenação, no 
encontro com professora Andrea Pache-
co da ABEPSS com o objetivo de pautar 
a organização da ABEPSS itinerante em 
Salvador-BA e no interior da Bahia. No 
mês de junho, o debate da Comissão dire-
cionou-se para a organização da ABEPSS 
Itinerante em Salvador-BA, pela tentativa 
de identificação das diversas experiências 
de estágio, por meio do relato acerca de 
experiências das coordenadoras de curso 
e de estágio o que gerou a demanda de 
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uma reunião com a assessoria jurídica e 
com o Setor de Orientação e Fiscalização 
do CRESS-BA. 

Nesse mês, a Comissão discutiu ainda 
uma demanda específica, encaminha-
da pela Comissão de Saúde. Tratou-se 
da questão posta pela política de estágio 
adotada pela Escola Estadual de Saúde 
Pública-EESP, a qual estava interferin-
do na organização do estágio supervi-
sionado em Serviço Social nas unidades. 
Nesse sentido, ainda no mês de junho, a 
Comissão se reuniu com uma represen-
tante do CFESS e da comissão de Saúde 
com o objetivo de traçar uma estratégia 
para o encaminhamento da questão. Em 
julho, ocorreu a oficina-Salvador do Pro-
jeto Abepss Itinerante que contou com a 
representação de doze (12) unidades de 
ensino da Bahia. A oficina teve como tema 
Os Fundamentos do Serviço Social: as 
atribuições e competências profissionais 
em debate. Os trabalhos recuperaram o 
debate acerca dos fundamentos do Ser-
viço Social, bem como sobre os desafios 
do trabalho e da formação na contempo-
raneidade, particularizando a realidade 
da Bahia. Nesse mesmo mês, a Comissão 
ainda promoveu uma reunião, efetivando 
uma das indicações do encontro anterior, 
que foi a realização de debate sobre está-
gio, na presença do assessor jurídico e da 
fiscalização do CRESS/BA. 

No segundo semestre de 2018, houve 

reuniões nos meses de setembro e no-
vembro, período em que consolidou-se a 
demanda pela criação de um Fórum Re-
gional de Supervisão de Estágio e iniciou-
-se uma articulação mais efetiva em torno 
do mesmo, com a criação de uma comis-
são específica para agilizar esse trabalho.  

Do mesmo modo, iniciou-se o debate e 
a construção das Ações de Educação Per-
manente, com indicação de temas a se-
rem trabalhados. Essas atividades foram 

subsidiadas por uma discussão sobre os 
documentos Política de Educação Perma-
nente do Conjunto CFESS-CRESS e Pa-
râmetros para a organização dos fóruns 
de Supervisão de Estágio da ABEPSS. 

Oficina Abepss Itinerante
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Também nesses encontros, foi feita a so-
cialização de informações sobre a parti-
cipação da CTFP no Fórum Nacional de 
Trabalho em Serviço Social e ainda so-
bre o 47º Encontro Nacional do Conjun-
to CFESS/CRESS. No mês de outubro, a 
CTFP  participou do V Fórum de Estágio 
Supervisionado em Serviço Social da UNI-
ME-Lauro de Freitas, com o tema Limites 
e Possibilidades para execução do Projeto 
de Intervenção no Campo de Estágio.

Em 2019, os trabalhos tiveram início 
já em janeiro quando foram definidas as 
duas primeiras ações de educação per-
manente: o evento sobre intelectuais ne-
gras e um evento com tema mais geral 
sobre a formação profissional na Bahia. 
Em março, na Universidade Católica do 
Salvador (UCSAL), tiveram início as Ações 
de Educação Permanente promovidas 
pela CTFP do CRESS-BA, com a mesa 
redonda Formação profissional e produ-
ção de conhecimento em Serviço Social 
na Bahia: trajetórias e contribuições das 
pesquisadoras negras.  Ainda em Março, 
a CTFP se fez representar no Fórum de 
Estágio Supervisionado de Serviço Social 
da Faculdade São Salvador. 

Em abril, ocorreu a Oficina de plane-
jamento da ABEPSS, regional NE, ocor-
rida em em João Pessoa-PB, na qual 
a coordenação da CTFP representou o 
CRESS-BA. Dessa oficina saíram vários 
indicativos de trabalho para o campo da 

formação profissional na região nordeste, 
sendo, os principais: a realização da Ofi-
cina Regional da ABEPSS que, em 2019, 
deveria ocorrer em Salvador, contando 
com o apoio do CRESS BA, bem como dos 
demais CRESS. Do mesmo modo, foi indi-
cada a necessidade de empenho de todas 
as entidades ligadas à formação em Ser-
viço Social divulgarem e acompanharem 
o debate sobre o documento da ABEPSS 
Subsídios para o debate sobre a questão 
étnico-racial na formação profissional em 
Serviço Social. Na mesma reunião, foram 
discutidos ainda alguns temas importan-
tes: a continuidade das ações de Educa-
ção Permanente, agendando-se a mesa 
com o tema A expansão e interiorização 
do ensino em Serviço Social realizada na 
Faculdade Dom Pedro II.

Em junho, ocorre a Mesa Redonda A 
formação em Serviço Social e a questão 
da expansão e da interiorização do ensi-
no - reflexões sobre o nordeste e a Bahia, 
a atividade contou com a participação de 
cerca de  trinta (30) pessoas. Os meses 
de julho e agosto foram para organizar a 
terceira Ação de Educação Permanente, 
quanto a Oficina Regional-ABEPSS NE, 
que se realizaram em setembro e ou-
tubro, respectivamente.  Em setembro, 
aconteceu a Mesa Redonda Discutindo o 
documento Subsídios para o debate so-
bre a questão étnico-racial na formação 
em Serviço Social, a atividade contou com 
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cerca de cem (100) participantes.

Em novembro de 2019 ocorreu, pois, 
a Oficina Regional da ABEPSS-NE que 
teve como tema Projetos de Educação no 
Brasil: impactos do avanço do conserva-
dorismo na formação e no trabalho da/
do assistente social, a qual contou com a 
participação da categoria, envolvendo os 
sujeitos da formação profissional, assis-
tentes sociais, docentes e discentes. Des-
taca-se, em especial, o minicurso intitu-
lado Formação Docente e as Diretrizes 
Curriculares: questões teórico-metodo-
lógicas, técnico-operativas e ético-políti-
cas, ministrado pela Profa. Dra. Yolanda 
Guerra - UFRJ para os membros da CTFP, 
assim como a palestra O Debate dos Fun-
damentos do Serviço Social: trabalho e 
formação profissional, também proferido 
por Dra. Yolanda Guerra.

De um modo geral, a CTFP procurou 
observar rigorosamente os compromis-
sos feitos na  plataforma  de  campanha  
da  gestão  para  o  eixo  de  formação  pro-
fissional.  Mais concretamente, a atuação 
foi pautada da seguinte forma: a) nas indi-
cações advindas da instância máxima de 
deliberação do Conjunto CFESS-CRESS, 
qual seja, os Encontros Nacionais, nesse 
caso, o 46º, 47º e 48º Encontros, ocorridos 
em 2017, 2018 e 2019, respectivamente; 
b) nos Planos de Ação e Orçamento, apro-
vados nas instâncias deliberativas da es-
trutura do CRESS-BA; c) no documento 

Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS-
-CRESS. 

Nessa gestão, a CTFP conseguiu avan-
çar  bastante em alguns pontos: contri-
buiu para a rearticulação do grupo, re-
criando o interesse pela participação e 
o envolvimento da base, na execução e 
planejamento das ações e orçamentário; 
avançou na articulação com a ABEPSS e 
a ENESSO, contribuindo para a formação 
de um espaço concreto de luta em defe-
sa do projeto ético-político profissional e 
garantindo a realização de importantes 
eventos no estado; aproximou-se da rea-
lidade da formação profissional no esta-
do, conseguindo promover debates mais 
ampliados com as diversas unidades de 
ensino; avançou na construção de uma 
Política de Educação Permanente para o 
CRESS-BA; fez-se presente na realidade 
das diversas unidades de formação, parti-
cipando sobretudo dos Fóruns de Super-
visão de Estágio; contribuiu  para  a  di-
vulgação  de  importantes  deliberações,  
documentos  e  legislações profissionais; 
avançou na construção coletiva do Fórum 
Estadual de Supervisão de Estágio.

Contudo, algumas frentes importantes 
não foram suficientemente desenvolvi-
das, apesar das tentativas: foi iniciado o 
debate sobre a residência, ouvindo-se as 
residentes que, algumas vezes se fizeram 
presentes nas reuniões, mas não houve 
uma continuidade da ação; não foi feito 
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o trabalho de sistematização de dados 
sobre o trabalho e a formação profissio-
nal no estado a partir dos dados do SOF, 
como estava previsto; não foi possível 
avançar na construção do fórum regio-
nal em defesa da formação em Serviço 
Social e contra a precarização do ensino 
superior; não houve avanço no processo 
de interiorização das ações da Comissão. 
Alguns desses limites devem-se, é claro, 
às possibilidades concretas de dedicação 
da coordenação e dos membros às ativi-
dades.  Outros relacionam-se a questões 
conjunturais e alguns ainda à própria di-
nâmica do trabalho do Conselho. 

Eixo Comunicação

O Eixo da Comunicação é transversal a 

todas as atividades precípuas do CRESS-
-BA, e o mesmo observa as diretrizes e 
estratégias da Política de Comunicação 

do Conjunto CFESS/CRESS12, segundo a 
qual: “a comunicação tem papel estra-
tégico no fortalecimento dos usuários e 
usuárias dos serviços e políticas sociais, 
na disputa pela função e imagem social 
da profissão e na construção de um poder 
popular com vistas à transformação das 
relações sociais”(PC, pág.10). 

Ao assumir na sua plataforma de ges-
tão esse compromisso a gestão do triê-
nio 2017-2020, deu continuidade as ações 
já existentes no âmbito do CRESS/BA e, 
criou novas ferramentas para dar visibi-
lidade ao exercício profissional e a con-
juntura política em que a categoria de 
assistentes sociais está inserida direta e 
indiretamente. Cumpre salientar que to-
das as estratégias adotadas cumpriram 
as decisões do Conselho Pleno e foram 
articuladas com as demandas da entida-
de e de outras comissões, no âmbito da 
comunicação.

       A comunicação está sob a respon-
sabilidade da comissão de comunicação, 
composta por integrantes da diretoria 
e pela assessora de comunicação, a co-
missão tem a tarefa de coordenar as es-
tratégias comunicativas da entidade e 
contribuir na realização de campanhas e 
veiculação de notícias em diversos meios, 
como informativos impressos, site, redes 
sociais, cartilhas, entre outros. Essa co-

12  http://www.cfess.org.br/arquivos/3a-Politica-
ComunicacaoCfessCress-2016.pdf

Atividade Formação profissional e produção de 
conhecimento em Serviço Social na Bahia: trajetó-
rias e contribuições das pesquisadoras negras.
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missão é responsável pela publicação de 
todo material impresso ou digital, pela di-
vulgação de eventos, além de coordenar o 
trabalho da assessoria de comunicação. A 
assessora de comunicação é responsável 
pela publicização das ações da entidade,  
organização do setor de comunicação, 
elaboração das publicações, atualização 
e produção de conteúdo. 

 Cabe a  assessoria de comunicação 
elaborar e organizar conteúdos, traçar 
planos de comunicação de acordo com 
as deliberações do Encontro Nacional 
CFESS/CRESS 2018, com os Planos de 
Ação aprovados pela gestão no triênio 
2017-2020, com as  pautas suscitadas nas 
Comissões Regimentais e Temáticas do 
CRESS, além das deliberações aprovadas 
no Conselho Pleno dessa autarquia. 

 Nesse triênio todos os canais de co-
municação da entidade foram acionados 
com o objetivo fortalecer e potencializar a 
produção e a socialização de informação 
entre o CRESS e a tríade que constrói o 
conjunto CFESS/CRESS em todas as suas 
ações, ou seja, a categoria profissional,  o 
CFESS, e as demais entidades e organiza-
ções da sociedade civil. 

Ademais cabe registrar que todas as 
ações da assessoria de comunicação são 
articuladas  com setores da entidade para 
possibilitar a publicidade das ações e per-
mitir que informações importantes sobre 
o funcionamento da entidade estejam à 

disposição da categoria. Abaixo algumas 
das ações realizadas em conjunto: 

• Setor de registro: Divulgação de pa-
lestras; produção de conteúdo para fa-
cilitar o entendimento da/o profissional 
sobre procedimentos de inscrição, cance-
lamento e transferência; 

• Financeiro: Divulgação e atualização 
do quadro de taxas de valores; produção 
de conteúdo e desenvolvimento de estra-
tégias para facilitar o pagamento de anui-
dades; 

• Administrativo: Divulgação de tabelas 
e informações de transparência; presta-
ção de contas; informes sobre funciona-
mento e atendimento da entidade; 

• Fiscalização: divulgação dos relató-
rios de ações/visitas realizadas; divulga-
ção de materiais produzidas pelo setor; 

• Comissões/ Grupos de trabalho: di-
vulgação de reuniões; produção de mate-
rial gráfico para convite de participação; 
suporte para realização de eventos desde 
a inscrição, passando pela produção de 
material gráfico, divulgação, cobertura de 
atividades até a emissão de certificados;

 Em 2017, o principal canal de comu-
nicação da entidade foi o Site. Este meio 
reúne informações sobre todos os setores 
do CRESS-BA (registro, financeiro, fiscali-
zação, comissões, núcleos de assistentes 
sociais do interior etc.), calendário de ati-
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vidades mensal do Conselho, processos 
licitatórios, dados de cadastro, notícias 
produzidas e/ou replicadas pela Asses-
soria de comunicação – ASCOM e convo-
catória de palestras. O site disponibiliza 
ainda, a página “Fale conosco” (espaço 
utilizado pela categoria para tirar dúvidas 
e encaminhamento de reclamações e so-
licitações), um canal e instruções para a 
realização de denúncias e contato com a 
fiscalização, materiais do Conjunto CFES-
S-CRESS e legislação da categoria. 

 Além do site, o do CRESS-BA possui  
Facebook/ Twitter e Instagram, a página 
do facebook atua, prioritariamente, como 
instrumento para potencializar a visitação 
no site da entidade. São replicadas infor-
mações sobre eventos, links para as notí-
cias e divulgação das atividades e reuni-
ões já realizadas pela diretoria. Todas as 
informações divulgadas no facebook são 
replicadas automaticamente pelo Twitter 
e Instagram.   

 Outro canal de comunicação impor-
tante é o Fique Ligado: Informativo ele-
trônico semanal que encaminha para o 
e-mail da/o profissional cadastrada/o as 
notícias e eventos divulgados durante a 
semana pelo site e redes sociais.  O canal 
do Youtube também é utilizado para divul-
gação de vídeos produzidos pela assesso-
ria de comunicação do CRESS-BA. Nor-
malmente os vídeos são feitos na ocasião 
do 15 de maio, eleições e determinados 

eventos realizados pela entidade. 

 Esse ano, o CRESS/BA lançou mão 
de envio de informativos e outros docu-
mentos como jornal ou revista impres-
sas, para levar notícias das principais 
ações realizadas pela diretoria da enti-
dade em determinado período e matérias 
que tragam informações sobre a atuação 
da fiscalização e reflexões sobre assun-
tos do interesse da categoria. Ainda na 
sede do CRESS é mantido um mural físico 
sede para divulgação de informes e notí-
cias previamente publicizadas no site do 
CRESS-BA. 

O Portal Transparência criado na ges-
tão anterior (2014-2017) continuou sendo 
atualizado com as informações adminis-
trativas e financeiras da entidade com 
acesso aos balancetes, o planejamento 
anual, atas de reuniões e outras informa-
ções importantes para publicizar os atos 
da gestão.  

Em 2018, o desafio de promover a de-
mocratização da comunicação foi cons-
tante no cotidiano da comissão, por isso 
o site continuou sendo um dos principais 
canais de comunicação entre o CRESS-
-BA e a categoria, que utilizou dessa pla-
taforma para obter informações e utilizar 
alguns serviços, sem a necessidade de 
deslocamento, facilitando a vida do/da 
profissional. Nesse ano foi executada a 
primeira etapa da modernização da cen-
tral telefônica da entidade. 
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Durante o período de 2018 tivemos um 
total de 84.000 visitas no site do CRESS/
BA, esse número reflete as ações de-
senvolvidas e permite a criação de pers-
pectivas filtradas dos nossos dados para 
uma melhor compreensão dos esforços 
de comunicação e marketing. A página 
do Facebook é utilizada como suporte na 
comunicação e concentra 10.800 pesso-
as. Todo o alcance da página foi conse-
guido de modo orgânico, ou seja, sem a 
intervenção de links patrocinados para 
potencializar o número de seguidores. No 
Twitter a taxa de engajamento dessa rede 
nesse ano foi de 451 seguidores e no You-
tube possuímos um canal ativo com 281 
inscritos.

Em 2019, foi feita uma reformulação no 
site para gerar maior integração entre os 
canais de comunicação existentes e atua-
lização do portal da transparência.

Em 2020, o site foi reformulado e com 
isso foram criados  espaços importantes 
para fomentar a visitação da categoria, 
são eles: Observatório de movimentos so-
ciais: um espaço para reunir informações 
sobre as principais articulações de movi-
mentos sociais do estado e do país; um 
canal para emissão de certificados dos 
eventos realizados pela entidade e uma 
página dedicada ao compartilhamento de 
textos para leitura e formação.  Destaca-
-se que a principal função do site, para a 
categoria, ainda diz respeito às questões 

de inscrição profissional, palestra para 
recebimento de Documento de Identidade 
Profissional (DIP) e do financeiro.

A COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS:        
A comunicação do CRESS-BA teve mui-

tas evoluções no período do triênio aqui 
explicitado. O uso das mídias sociais, em 
especial, possibilitou uma ampliação na 
comunicação com os/as profissionais da 
categoria. Entretanto, apesar das boas 
práticas implementadas como a criação 
de canais como o Instagram, a criação de 
um podcast e a realização de lives/trans-
missões Ao Vivo e intensificação no ano 
de 2020 no envio dos informes do Fique 
Ligado, a newsletter, ainda temos muitos 
desafios postos para analisar: o retor-
no mais breve das informações técnicas 
por parte das mídias sociais por meio 
de backoffice; o uso de forma estrategi-
camente planejada do Whatsapp institu-
cional, seguindo normas de segurança 
digital alinhadas a regras e normas das 
plataformas digitais; bem como a produ-
ção de boletins informativos impressos e/
ou para envio digital para a categoria. Es-
tes desafios colocados, porém, surgem a 
partir das boas práticas e lições aprendi-
das e expõe a necessidade de ampliação 
da equipe no que tange os espaços infor-
mativos e de comunicação de forma inte-
grada. 
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Cumpre registrar por fim que todas as 
ações da comissão de comunicação do 
CRESS/BA cumpriram  o estabelecido na 
Lei de Acesso a Informação - LAI, na Admi-
nistração Pública Federal, cujo premissa 
fundamental é materializar os princípios 
ligados a transparência, impessoalidade, 
economicidade, tempestividade, acessibi-
lidade, ética e responsabilidade social. 

 A gestão “Quebrando Pedras e 
Plantando Flores”, ao longo desse triênio  
adotou estratégias  para democratizar  a 
comunicação da entidade, em prol da vi-
sibilidade dos desafios e conquistas do 
exercício profissional da (o) assistente so-
cial no estado da Bahia, em sintonia com 
a radicalidade e com os princípios que 
regem o projeto ético-político do Serviço 
Social brasileiro.

 Assim, todas ações desse eixo 
organizativo da entidade  foram 
norteadas para comunicar  à so-
ciedade qual o papel do Serviço 
Social, quem são esses profissio-
nais, o que elas fazem, o que elas 
tem a dizer; denunciar as expres-
sões de injustiça e desigualdade 
que marcam a realidade social no 
país; comunicar e dialogar para 
fortalecer os movimentos sociais 
e a classe trabalhadora, na dire-
ção da liberdade e da formação 
crítica em observância aos princí-
pios e diretrizes do Serviço Social 
brasileiro considerando a singula-

ridade dos quatrocentos e dezessete (417) 
municípios da Bahia. 

Eixo Seguridade Social
Consoante à defesa histórica de um 

padrão de proteção social ampliado e 
alinhadas à agenda política do conjunto 

CFESS-CRESS, as comissões temáticas 
do eixo de Seguridade Social do CRESS-

Manifestação contra a Reforma da Previdência

Atividades 
Realizadas/Meios de 
Comunicação

2018 2019 Jan/Maio  
2020

Reuniões 254  260  421

Atendimentos Presen-
ciais

3.196 3765 1080 

Facebook 10.800 11.200 11.776
Seguidores  Youtube 281 330 381
Inscritos Twitter 451 462 498
Inscritos Instagram Não 

existia
4.300 6.472

Mala Direta Fique Liga-
do

14 09 22

Fonte: Relatórios da Comissão de Comunicação enviados ao 
TCU

1  A maioria das reuniões ocorreu através de tecnologias 
da comunicação de acesso remoto em virtude da Pandemia do 
novo Coronavírus.
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-BA, ao longo do triênio 2017-2020 reafir-
maram o papel do Serviço Social nos pro-
cessos de luta por uma Seguridade Social 
ampliada13, pública e universal. Sabemos 
que desde a promulgação da Constituição 
Federal, em 1988, os esforços empreendi-
dos pelos governos, a despeito de alguns 
avanços, se opõem sistematicamente ao 
projeto de consolidação da Seguridade 
Social, especialmente nos últimos anos, 
em que temos vivenciado retrocessos 
sem precedentes nos direitos sociais que 
repercutem na democracia e cidadania 
brasileira.

O processo de desmantelamento da Se-
guridade Social provoca resultantes que 
invariavelmente intervém no trabalho do/
da assistente social, intensificando assim, 
a precarização das condições laborais, as 
tendências focalistas, filantrópicas e res-
tritivas, bem como requisições institucio-
nais que destoam das competências éti-
co-políticas e técnicas do Serviço Social. 
Diante desse cenário, as ações das co-
missões temáticas desse eixo resultaram 
em mecanismo fundamental de mediação 
e incidência nos debates coletivos para 
enfrentamento à conjuntura de ataques 
13  Entre os dias 03 à 06 de setembro de 2000, no 
XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, na cida-
de de Maceió-AL, assistentes sociais brasileiras/os 
afiançaram publicamente a importância da luta em 
defesa da Seguridade Social pública no país, entendi-
da como um padrão de proteção social de qualidade, 
com cobertura universal para as situações de risco, 
vulnerabilidade e/ou danos dos/das cidadãos/ãs bra-
sileiros/as que alcance outras políticas sociais, além 
do tripé Assistência, Saúde e Previdência.

vivenciados no âmbito das políticas so-
ciais, bem como possibilitaram a amplia-
ção da participação da categoria e criação 
de espaços organizativos que direciona-
ram caminhos para a constante defesa do 
exercício profissional nos seus diversos 
espaços de inserção no estado da Bahia.

Desse modo, as ações e discussões 
engendradas no âmbito das comissões 
também puderam contribuir na qualida-
de dos serviços prestados à sociedade, na 
formulação das políticas públicas e res-
postas profissionais do Serviço Social na 
perspectiva de resistência à mercantiliza-
ção dos direitos sociais. Os trabalhos das 
comissões temáticas, estiveram baliza-
dos ao longo do triênio pela agenda políti-
ca do conjunto CFESS-CRESS, plataforma 
política de gestão da atual diretoria, além 
das deliberações dos encontros nacionais 
do conjunto.

Tais diretrizes foram materializadas de 
modo transversal no trabalho das comis-
sões de: a.Assistência Social, b.Saúde, 
c.Previdência Social, d.Educação e e.Di-
reito à Cidade. Para fins de melhor sis-
tematização das atividades realizadas no 
triênio 2017-2020, as ações desenvolvidas 
no eixo de seguridade social serão apre-
sentadas por comissão temática, no en-
tanto, cabe registrar a natureza interse-
torial de articulação entre as comissões 
que reforçam a defesa de ações conjuntas 
e a integração das políticas sociais.
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a. Assistência Social
A Comissão de Assistência Social tem 

como principal objetivo estabelecer ca-
nais de comunicação e articulação entre o 
CRESS-BA, a categoria de assistentes so-
ciais, instituições, fóruns e os movimen-
tos sociais de defesa aos direitos socioa-
ssistenciais estabelecidos na LOAS14 e as 
normativas posteriores a essa lei desde 
1993, em especial as que tratam das con-
dições técnicas e éticas de trabalho das/
os assistentes sociais na política de As-
sistência Social.

No triênio 2017-2020 os debates foram 
perpassados de forma recorrente pe-
los impactos da Emenda Constitucional 
95/201615 para o financiamento das polí-
ticas sociais, e de forma especial para a 
área de Assistência Social considerando 
a histórica escassez de recursos públicos 
para essa política setorial.

Ao longo desse período foi possível 
identificar no cenário nacional e regional 
a significativa redução da cobertura dos 
benefícios, serviços e programas, a foca-
lização das ações da política de Assistên-
cia Social e a precarização dos vínculos de 
trabalho dos/das profissionais do SUAS. 
No entanto, as ações da comissão cons-
truíram estratégias importantes para for-
14  Lei Orgânica da Assistência Social.
15  Emenda Constitucional que instituiu o Novo 
Regime Fiscal, estipulando limite de gastos sociais 
por 20 anos a partir de sua promulgação.

talecer o diálogo do CRESS/BA com a ca-
tegoria profissional e as instituições que 
atuam na área de Assistência Social.

As reuniões da comissão ocorreram 
mensalmente com datas previamente de-
finidas e pactuadas entre as pessoas que a 
compõem. Formada por profissionais que 
atuam na área da Assistência Social, dis-
centes de graduação em Serviço Social, 
representantes de movimentos sociais da 
categoria usuária da política de assistên-
cia e três conselheiras, a comissão de-
senvolveu ao longo do triênio 2017-2020 
atividades norteadas pela defesa do Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS), 
conjugada à intervenção qualificada e crí-
tica das/os assistentes sociais inseridas/
os nessa política. Destaca-se nas pautas 
das reuniões os processos de trabalho da 
categoria no âmbito da política de assis-
tência social, que ao longo dos últimos 
três anos vêm sofrendo profundos impac-
tos, tendo como corolário o desmonte do 
SUAS.

O planejamento anual das atividades foi 
organizado pelos membros da comissão 
em articulação com as pautas políticas 
existentes nos espaços de controle social 
e articulação com a classe trabalhadora 
no âmbito da política de assistência so-
cial.  Todas as atividades previstas nesse 
planejamento tiveram o compromisso de 
defender a qualidade da política pública 
de assistência social na perspectiva da 
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garantia de direitos da população e dos/
as profissionais que nela atuam.

Um importante diálogo para a defini-
ção desse planejamento foi feito com re-
presentantes do CRESS/BA em fóruns de 
representação política, conselhos de di-
reitos e de políticas sociais, tais como, o 
Conselho Estadual de Assistência Social 
(CEAS), o Fórum Estadual de Trabalhado-
res do SUAS (FETSUAS/BA) e o Núcleo de 
Educação Permanente da Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvi-
mento Social (NUEP/SJDHDS).

Durante o triênio, inúmeros desafios fo-
ram apresentados à política de Assistên-
cia Social no cenário nacional e estadual, 
gerando desdobramentos nas atividades 
desenvolvidas no âmbito da Comissão. 
Ciente dessa conjuntura adversa, a co-
missão buscou  ampliar as suas inter-
venções e o seu escopo de atuação  com 
ações em parceria com outras institui-
ções como o Conselho Regional de Psico-
logia (CRP);  Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA); Fóruns  Municipais dos/das Tra-
balhadores/as do SUAS, Superintendên-
cia de Assistência Social (SAS-SJDHDS) e 
com diversos/as  profissionais que atuam 
na área de Assistência Social na capital e 
em cidades do interior  baiano, inclusive 
com a realização de atividades de forma 
articulada com a comissão de interioriza-
ção do CRESS/BA.

Os principais debates realizados na Co-

missão de Assistência Social no triênio 
2017-2020  relacionam-se aos seguintes 
temas:

•       Avanços e desafios da atuação 
dos/das assistentes sociais na política de 
Assistência Social;

•       Estratégias para articulação 
de ações em  conjunto com as instâncias 
de controle social e os  Fóruns dos/das 
Trabalhadores/as do SUAS (Estadual/Mu-
nicipais) ;

•       A política de Assistência So-
cial junto à Seguridade Social ampliada;

•       Mobilização das/dos assis-
tentes sociais através da Comissão de In-
teriorização;

•       Ações da fiscalização do 
CRESS-BA nos espaços de atuação da po-
lítica de Assistência Social;

•       Repercussões da Emenda 
Constitucional 95/2016 na política de As-
sistência Social e

•       Mobilização para representa-
ção dos trabalhadores do SUAS nos Con-
selhos Municipais de Assistência Social.

Em 2017, entre as atividades realizadas, 
destacam-se a participação e articulação 
das reuniões ampliadas de entidades em 
defesa do SUAS, participação no Fórum 
Permanente em Defesa da Pessoa Ido-
sa da Bahia (FPDPI) e nas Conferências 
municipais, estadual e nacional de Assis-
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tência Social. Tais ações possibilitaram 
maior alcance nas instâncias de controle 
e defesa da política de Assistência Social, 
além da integração com sujeitos políticos 
que encampam as lutas pelo fortaleci-
mento do SUAS no estado. Os principais 
desafios giraram em torno da incorpora-
ção de pautas específicas e fundamentais 
nos diferentes espaços de inserção da 
Comissão de Assistência, bem como às 
dificuldades resultantes do desfinancia-
mento do SUAS associado ao projeto de 
desmonte da política.

No ano de 2018, a comissão realizou a 
reunião ampliada  com assistentes sociais 
que atuam no SUAS e o  I Seminário Es-
tadual do Trabalho do/a Assistente Social 
na Política de Assistência Social, além de 
ter participado do  II Encontro Nacional 
de Assistência Social do conjunto CFES-
S-CRESS, ocorrido em Fortaleza-CE. Os 
dois eventos realizados no estado conta-
ram com significativa participação dos/
das profissionais de diversos municípios 
da Bahia, o que possibilitou maior capi-
laridade das ações da Comissão no terri-
tório baiano, além da efetivação de deli-
berações do conjunto CFESS-CRESS que 
priorizam a materialização da proteção 
social não contributiva enquanto política 
de estado.

A participação nas Conferências muni-
cipais e na Conferência Estadual de As-
sistência Social da Bahia, além da Con-

ferência Nacional Democrática em 2019, 
possibilitou a convergência de pautas 
específicas do Serviço Social com profis-
sionais de outras áreas e de deliberações 
das conferências com a agenda política 
das instâncias de controle e organizações 
de luta dos/das trabalhadores/as. Ressal-
ta-se a representação da Comissão com 
palestrantes nos eixos de debates e nas 
palestras magnas nas conferências ocor-
ridas em diversos municípios do estado. 
No mesmo ano, destaca-se ainda a par-
ticipação no projeto do CFESS “SUAS de 
ponta a ponta” e a elaboração da Nota 
Técnica Conjunta sobre a Atuação inter-
disciplinar de Assistentes Sociais e Psicó-
logas (os) no SUAS no Estado da Bahia, 
em parceria com o Conselho Regional de 
Psicologia (CRP) e a Superintendência de 
Assistência Social (SAS-SJDHDS).

Algumas atividades foram executadas 
permanentemente pela comissão, tais 
como:

• Realização de reuniões na capital e no 
interior do estado;

• Mobilização dos/das profissionais 
para participar em pesquisas e consul-
tas públicas, a exemplo da pesquisa do 
Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) sobre as demandas do sistema de 
justiça aos/às profissionais do SUAS;

• Participação na Coordenação Estadu-
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al do Fórum Estadual dos Trabalhadores/
as do SUAS (FETSUAS);

• Participação nas Reuniões da Execu-
tiva Nacional do Fórum de Trabalhadores/
as do SUAS;

• Representação no Conselho Estadu-
al de Assistência Social, seguimento dos 
trabalhadores do SUAS;

• Participação no Núcleo Estadual de 
Educação Permanente (NUEP) do SUAS;

• Criação e integração do Grupo de tra-
balho sobre Judicialização do SUAS, em 
articulação conjunta com outras entida-
des no direcionamento do observatório da 
Judicialização do SUAS;

• Participação em audiências sobre re-
quisições aos/às assistentes sociais em 
perícias do judiciário nos diversos muni-
cípios da Bahia;

• Acompanhamento do processo 
de composição da representação de 
trabalhadores/as do SUAS junto aos 
Conselhos Municipais de Assistência 
Social e

• Contribuição na consulta públi-
ca – Construção do Plano Estadual de 
Assistência Social do Estado da Bahia.

Em 2020, o maior desafio enfrentado 
pelo Brasil de modo geral tem sido a pan-
demia do COVID-19 e suas repercussões 
no cenário nacional. Como resultante 
dessa conjuntura, observa-se a acentu-

ação da precariedade das condições de 
vida  e  aumento da vulnerabilidade do 
público alvo da ações desenvolvidas pela 
política de Assistência Social, que, por 
conseguinte agravam as situações de ris-
co vivenciadas pela população e pelos/as 
trabalhadores do SUAS.  

Mesmo diante do cenário adverso no 
ano corrente, consideramos que os avan-
ços da atuação dessa comissão temática 
do CRESS-BA e as articulações por ela 
construídas junto a instituições, sujeitos 
políticos, conselhos de Assistência So-
cial, fóruns de trabalhadores e usuários 
contribuirão na elaboração de estratégias 
importantes para o enfrentamento da 
pandemia em nosso estado e na contínua 
defesa das condições técnicas e éticas dos 
processos de trabalho das/os assistentes 
sociais que atuam nessa política social.

Os desafios que deverão permanecer 
na agenda política dessa comissão, cer-
tamente serão perpassados pela defesa 
da aprovação da Lei do SUAS em todos os 
municípios da Bahia, pela luta em prol dos 

Reunião ampliada da comissão de assistência social
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direitos trabalhistas de profissionais que 
atuam no SUAS através da realização de 
concursos públicos, por ações  de apoio a 
reorganização política dos/das usuários/
as e trabalhadores/as do SUAS, dos movi-
mentos sociais, por estratégias de  publi-
cização de informações acerca dos retro-
cessos dos direitos socioassistenciais no 
Brasil e no estado, além da atuação em 
conjunto com os movimentos políticos e 
agendas que defendam o acesso ao fundo 
público estatal e a defesa intransigente 
da democracia brasileira.

 b. Saúde
O desfinanciamento da política de saú-

de no Brasil conforma um dos principais 
mecanismos de captura dos recursos pú-
blicos no avanço da agenda neoliberal. A 
destinação do orçamento social ao mer-
cado financeiro acarreta perdas progres-
sivas num dos maiores patrimônios da 

sociedade brasileira. Embora o desmonte 
da política de saúde configure um projeto 
de longa data e com múltiplas determi-
nações, os últimos anos representam em 
seu legado, o período de maior sucatea-
mento do sistema de saúde.

O SUS, cujas ações são fundamentais 
na minimização dos efeitos deletérios 
da pobreza extrema e da vulnerabilidade 
social desde 1988, vem perdendo sua ca-
pacidade de atender a população frente 
ao recrudescimento da lógica privatista, 
operada através da mercantilização da 
saúde.  O avanço da privatização do SUS 
por vias não clássicas – com novas for-
mas de gestão capitaneadas por Organi-
zações Sociais e pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) – tem 
conduzido a construção de paradigmas 
gerenciais que fragilizam desde a con-
cepção de saúde enquanto direito e não 
mero serviço, passando pela descaracte-

rização de sua natureza pública e 
universal, até a inviabilização da 
integralidade de assistência na 
relação interdependente das  di-
mensões de promoção, preven-
ção, tratamento e reabilitação.

A Comissão de Saúde do CRES-
S-BA, contrariamente a esse ce-
nário, atuou ao longo dos últimos 
três anos na articulação de assis-
tentes sociais que inseridos/as na 
política de saúde, contribuíram 

Seminário Estadual de Assistência Social.
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para a formulação de ações e estraté-
gias que caminham na direção da defesa 
do direito social à saúde. Desse modo, a 
Comissão dialogou com as/os assistentes 
sociais dos diversos espaços sócio ocupa-
cionais na área da saúde, com o objetivo 
de socializar experiências, sistematizar 
conhecimentos e criar subsídios para o 
debate em torno das demandas que são 
postas à profissão, propondo alternativas 
e estratégias para implantação e imple-
mentação de propostas de trabalho que 
assegurem a luta por uma política de 
saúde estatal, pública e universal.

Composta por conselheiras do CRESS, 
assistentes sociais da base –  atuantes 
em serviços de saúde –  e estudantes de 
graduação em Serviço Social, a comissão 
de saúde, desenvolveu ao longo do triênio 
espaços de articulação política que dia-
logam diretamente com os cotidianos de 
trabalho e os desafios impostos na práti-
ca profissional em um cenário em que a 
exclusão e as desigualdades se aprofun-
dam e, por conseguinte, repercutem nas 
condições de saúde da população.

As dificuldades enfrentadas no campo 
profissional emergem nas experiências 
individuais, entretanto é a partir das dis-
cussões e ações coletivas que são cons-
truídas respostas e estratégias conjuntas. 
Desse modo, a Comissão de Saúde possi-
bilitou ao longo dos últimos três anos, es-
paços de mobilização e engajamento polí-

tico na defesa do direito ao SUS universal, 
público e de qualidade, reafirmando o 
projeto ético-político do Serviço Social e 
combatendo os rebatimentos da precari-
zação do trabalho nessa área.

Entre as principais pautas que nortea-
ram o planejamento e ações da comissão, 
destacam-se:

• Privatização da saúde e desfinancia-
mento do SUS;

• Saúde e sua relação com as demais 
políticas de Seguridade Social;

• Cuidados em saúde mental e a amea-
ça de remanicomialização;

• Defesa da reforma psiquiátrica;

• Precarização das condições de saúde 
da população;

• Atuação do Serviço Social na atenção 
básica;

• Saúde da pessoa com deficiência;

• Atuação do Serviço Social em mater-
nidades;

• Controle social e defesa do SUS e

• Atuação do Serviço Social em unida-
des hospitalares

Para materializar as ações da Comis-
são de Saúde ocorreram vinte e seis (26) 
reuniões temáticas,  rodas de conversas  
abertas à categoria e reuniões descen-
tralizadas nos espaços-ocupacionais que 
discutiram temas ligados ao exercício 
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profissional e o sistema de saúde além 
das seguintes atividades:

Assistência Materno infantil: Visita 
técnica a nove (09) maternidades públicas 
e privadas de Salvador-BA; realização de 

oficina com o grupo das maternidades; 
elaboração de protocolo de atendimento.

Atenção básica: Realização de nove (09) 

encontros com assistentes sociais de Sal-
vador-BA, São Francisco do Conde-BA e 
Feira de Santana-BA; elaboração de pro-

tocolo de atuação na atenção básica.

Assistência hospitalar: Realização de  
três (03) reuniões com colegas do Hospi-
tal Geral Roberto Santos e Hospital Geral 
do Estado; participação em seminários 

de hospitais e unidades 
de referência; criação 
do grupo de trabalho 
na área de urgência e 
emergência.

Saúde da Pessoa 
com Deficiência: Par-
ticipação no grupo de 
trabalho de apoio à rede 

de cuidados da pessoa com 
deficiência; participação no Fórum Esta-
dual da rede de cuidados da pessoa com 
deficiência.

Saúde Mental: Reali-
zação de duas (02) reu-
niões ampliadas para 
discutir a atuação do 
Serviço Social na Saú-
de Mental e sua relação 
com o Projeto Ético Polí-
tico da profissão; criação 
do grupo de trabalho em 
saúde mental; participa-
ção no Seminário Nacio-
nal O trabalho do Assis-
tente Social na Política 

sobre drogas e Saúde Mental; publicação 
de manifesto em defesa da Reforma Psi-
quiátrica e contra os retrocessos na polí-

Conferência da Frente Baiana Contra a Privatização do SUS

Conferência Nacional de Saúde
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tica de Saúde Mental

Defesa do SUS: Participação na Reunião 
da Frente Nacional contra a Privatização 
da saúde em Brasília-DF; rearticulação 
da Frente Baiana contra a privatização da 
saúde e defesa do SUS; participação no 
colegiado da Frente Nacional contra a pri-
vatização da saúde; participação no Semi-
nário Nacional da Frente Nacional contra 
a privatização da Saúde em Maceió-AL, 
Porto Alegre-RS, Recife-PE e João Pes-
soa-PB; sensibilização de novos atores 
para a formação do fórum na Bahia; mo-
bilização junto ao fórum de trabalhadores 
da saúde, ao Conselho Estadual de Saúde 
(CES) e a grupos e movimentos que lutam 
pela defesa do SUS no Estado; inserção 
de novos membros da comissão de saú-
de no colegiado da Frente Baiana contra 
a privatização da saúde; participação no 
Fórum de conselhos de saúde do estado 
da Bahia; participação no Fórum de en-
tidades de trabalhadores da saúde; pu-
blicação de manifesto em defesa do SUS; 
articulação com diversos organismos 
contra a privatização do Hospital Otávio 
Mangabeira; mobilização e participação 
em atos públicos em defesa do SUS.

Controle Social: Organização da 1ª 
conferência livre da Frente Baiana contra 
a privatização da saúde; participação em  
duas (02) conferências nacionais de saúde 
na condição de delegado/a; participação 
em  duas (02) conferências municipais de 

saúde na condição de delegado/a; acom-
panhamento das reuniões ordinárias do 
conselho estadual e municipal de saúde.

Exercício profissional: Articulação com 
o Setor de Orientação e Fiscalização (SOF) 
para acompanhamento de denúncias re-
lacionadas ao exercício profissional na 
saúde; acompanhamento de certames e 
seleções na área Serviço Social na saúde.

Dentre os principais desafios desta-
cam-se a dificuldade de mobilização dos/
das profissionais para participarem das 
atividades da comissão, continuidade das 
reuniões em unidades de saúde, amplia-
ção da produção de documentos e orien-
tações acerca dos processos de trabalho 
da categoria na área de saúde, recupera-
ção do debate acerca da política de  drogas 
e retomada das ações da frente estadual 
de drogas e direitos humanos,  ampliação 
das ações da comissão em cidades do in-
terior, fortalecimento das ações contra a 
privatização da saúde na Bahia e acom-
panhamento das novas demandas para o 
exercício profissional dessa categoria na 
saúde diante do cenário da pandemia do 
COVID-19.

 c. Previdência Social
A Comissão de Previdência Social do 

CRESS-BA concentra ações e debates em 
torno do exercício profissional do/da as-
sistente social na política de previdência e 
na área previdenciária como um todo, isto 
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é, em sua interlocução com as demais po-
líticas do sistema de proteção social bra-
sileiro e enquanto direito da classe traba-
lhadora. Composta majoritariamente por 
profissionais que atuam no Instituto Na-

cional do Seguro Social (INSS) – autarquia 
executora do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), a comissão constitui único 
espaço, no território baiano, que aglutina 
pautas relacionadas ao Serviço Social da 
Previdência, além de outros setores de 
inserção do/da assistente social, a exem-
plo da Reabilitação Profissional e demais 
setores no âmbito previdenciário.

Nessa perspectiva, a Comissão tem 
contribuído para o fortalecimento dos 
processos de luta e resistência aos re-
trocessos impostos à Previdência Social 
através do amplo diálogo entre a base, a 
gestão do CRESS-BA, uma vez que os ata-

ques à Previdência refletem diretamente 
no exercício profissional do/da assistente 
social neste espaço sócio ocupacional. 

Cumpre destacar que o Serviço Social 
na Previdência, em seu histórico de mais 

de setenta (70) anos, 
pauta seu fazer profis-
sional orientado pela 
defesa dos direitos da 
classe trabalhadora, se 
opondo a lógica tecnicis-
ta e securitária vigente, 
sobretudo nas últimas 
décadas, diante da prio-
rização da política pre-
videnciária como núcleo 
de reformas do projeto 
neoliberal brasileiro, em 

curso desde os anos 1990. Desse modo, 
as discussões centrais realizadas pela 
comissão  relacionam-se, incontornavel-
mente, ao contexto de sucessivos ataques 
à previdência instituídos pelos governos 
no cenário de crise estrutural e cíclica do 
capitalismo.

Nesse sentido, as atividades empre-
endidas pela comissão ocorreram, via 
de regra, com articulação com entidades 
sindicais, como é o caso da Federação 
Nacional de Sindicatos de Trabalhadores 
em Saúde, Trabalho, Previdência e As-
sistência Social (FENASPS), movimentos 
sociais, entidades de defesa dos direitos 
do/a idoso/a e da pessoa com deficiên-

Reunião da Comissão de Saúde
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cia, conselhos de direitos, organizações 
de assistência social, órgãos de defesa de 
direitos, entre outros.

O modo de organização e planejamen-
to da comissão foi atravessado durante os 
últimos três anos, por profundas mudan-
ças na Previdência e consequentemente 
na atuação profissional dos/das assisten-
tes sociais, fator que impelia respostas 
imediatas às medidas impostas no campo 
da política previdenciária.

A partir de 2016 as ameaças ao Servi-
ço Social na Previdência vêm se intensi-
ficando, com processos que vão desde o 
esvaziamento das estruturas de gestão e 
orientação técnica e das atribuições do/
da assistente social no INSS até as ten-
tativas de extinção do Serviço Social en-
quanto serviço previdenciário. Atenta a 
essas questões a Comissão de Previdên-
cia buscou através de debates e ações, 
alinhadas com as discussões e atividades 
nacionais empreendidas pela Comissão  
Nacional de Assistentes Sociais do INSS 
junto à FENASPS (CONASF) e o Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) cons-
truir espaços organizativos de resistên-
cia às investidas de desmantelamento do 
Serviço Social previdenciário e da política 
de previdência como um todo.

De modo geral, as principais pautas 
que orientaram os trabalhos da comissão 
no triênio referem-se a:

• Desconfiguração do Serviço Social e 
pressões para execução de atividades es-
tranhas às competências da profissão;

• Esvaziamento da Divisão de Serviço 
Social (DSS) e cargos de de gestão técni-
ca;

• Restrição da autonomia técnica de 
assistentes sociais no instituto;

• Reforma da Previdência;

• Medida Provisória 905/2019;

• Defesa da avaliação multiprofissional 
da deficiência para fins de acesso ao Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC);

• Protocolo Brasileiro de Avaliação da 
Deficiência (PROBAD);

• Extinção do Serviço Social do INSS.

As reuniões da Comissão de Previ-
dência ocorreram na sede do CRESS-BA 
e em municípios do interior do estado, 
quais sejam, Barreiras, Juazeiro, Feira de 
Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória 
da Conquista. No ano de 2017, a roda de 
conversas sobre Serviço Social da Previ-
dência e conjuntura política marcou o re-
torno das atividades da Comissão de Pre-
vidência, no mesmo ano, a participação 
no Encontro Descentralizado Nordeste e 
no Encontro Nacional do conjunto CFES-
S-CRESS contribuiu para ampliação dos 
debates da Comissão e para organização 
frente à retirada do Serviço Social do Re-
gimento do INSS, proposto em 2017 pelo 
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Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) no governo Temer.

Em 2018, a comissão organizou o En-
contro Estadual de Serviço Social da Pre-
vidência, que contou com a participação 
de assistentes sociais de diversos muni-
cípios da Bahia e representação de todas 
as gerências executivas do INSS no esta-
do. O evento foi considerado o de maior 
repercussão e participação na história do 
CRESS na área de Previdência e elegeu 
representantes da Bahia para representa-
ção na Comissão  Nacional de Assistentes 
Sociais do INSS da FENASPS (CONASF), 
além de delegados/as para o II Encontro 
Nacional em Defesa da Previdência Social 
e do Serviço Social no INSS.

Ainda no mesmo ano, ocorreram reuni-

ões com a Comissão de Orientação e Fis-

calização do CRESS-BA  e com a assesso-
ria jurídica do conselho para deliberação 
de ações conjuntas, uma vez que as pres-
sões para desvio de função e interferên-
cias na autonomia técnica do/da assisten-
te social se intensificaram no INSS.

As ações contra a reforma da previdên-
cia em 2019 deram a tônica dos trabalhos 
na Comissão sobretudo no processo de 
socialização de informações acerca das 
consequências da reforma para a popula-
ção. Destaca-se a participação em atos e 
manifestações contra a reforma da Previ-
dência, além do seminário A Previdência 
e a Dívida Pública  e da sessão especial 
sobre Os impactos da reforma da previ-
dência proposta pela Câmara Municipal 
de Vereadores de Salvador-BA.

Em 2019, em mais 
um ataque contra os 
direitos trabalhistas 
e previdenciários, 
o governo federal 
publicou a Medida 
Provisória 905, que 
entre outras medi-
das previa a extinção 
do Serviço Social da 
Previdência. No final 
de 2019 a comissão 
realizou atividade 

com sindicatos e mo-
vimentos sociais e pro-

tocolou ofício nos gabinetes de deputados 

Encontro Estadual de Serviço Social da Previdência
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federais da bancada da Bahia. Em 2020, 
realizou junto com a Ouvidoria da Defen-
soria Pública do Estado (DPE-BA) audi-
ência pública sobre a Extinção do Serviço 
Social da Previdência. O resultado dessa 
e de outras atividades que ocorreram na-
cionalmente gerou o apoio de parlamen-
tares e da sociedade para manutenção do 

Serviço Social da previdência. A MP 905 foi 
revogada pelo governo e o Serviço Social 
do INSS se mantém como serviço previ-
denciário que contribui decisivamente 
para o acesso da população aos serviços 

e benefícios do INSS.

Entre os principais desafios vivencia-

dos no âmbito da comissão destaca-se a 
baixa adesão dos/das profissionais, au-
sência de capilaridade das ações no inte-
rior, além das pressões institucionais que 
fragilizam a organização coletiva dos/das 
assistentes sociais inseridos na política 
previdenciária.

d. Educação 
Tem como objetivo identificar e mobili-

zar as/os profissionais de Serviço Social 
que atuam na Educação baiana à mili-
tância na área. Reúne-se, normalmente, 
mensalmente para debater a conjuntura 
da política de educação e a expansão da 
inserção do Serviço Social, realizar tro-
cas de experiências sobre atuação e so-
bre pesquisas na área, além das compe-
tências e desafios da atuação do Serviço 
Social na Educação. Participam da Co-
missão de Educação, profissionais e estu-
dantes de Serviço Social, especialmente 
as/os que atuam ou pesquisam na área de 
Educação.

 Durante o triênio (2017-2020) a comis-
são de Educação do CRESS Ba, contou 
com a participação de assistentes sociais 
da base profissionais e estudantes de Ser-
viço Social, especialmente as/os que atu-
am ou pesquisam na área de Educação. 
Coordenada por profissionais da base, a 
referida comissão dialoga a respeito das 
demandas e desafios postos no trabalho 
dos assistentes sociais que atuam na po-

Sessão especial sobre Os impactos da Reforma da 
Previdência na Câmara Municipal de Salvador-BA

Sessão Especial sobre Os impactos da Reforma 
da Previdência na Câmara Municipal de Vereadores 
de Salvador-BA.
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lítica de educação no Estado da Bahia.

 Entre as discussões e reflexões desta-
ca-se a produção sobre o Serviço Social 
na Educação e o recorte dos profissionais 
que atuam na docência. No ano de 2019, 
a inserção de assistentes sociais na rede 
de educação foi pautada em audiência 
com Gestor da Secretária Municipal de 
Educação, tendo entre os participantes 
representantes do CRESS-BA. Dentre as 
propostas apresentadas tem-se a inser-
ção de 20 profissionais, o aproveitamento 
das vagas do concurso da prefeitura mu-
nicipal, com indicação de realização de 
articulação com a comissão de educação 
do Conselho Regional de Psicologia para 
dar continuidade à discussão. Na ocasião 
houve também  leitura e discussão do PL 
3.688/2000, o qual é compreendido como 
importante para a luta da categoria em 
defesa da inserção de profissionais do 
serviço social e da psicologia nas escolas, 
uma vez que é nesse espaço que as ex-
pressões da questão social estão postas.

 Transversalizando a discussão, em ar-
ticulação com a comissão de raça e etnia 
do CRESS, a comissão de educação pau-
tou a relação entre questões étnico-ra-
ciais e educação, na certeza de que o Ser-
viço Social na educação precisa avançar 
na discussão de forma a contribuir com 
outros processos como, por exemplo, 
os relacionados a identidade negra das 
crianças e adolescentes.

Entre as ações realizadas pela comis-
são está:

• Reuniões mensais

• Participação em audiência com Go-
verno do Estado

• Participação em audiência na Câmara 
Municipal do Salvador

• Ato público contra privatização da 
Educação

• Realização do Seminário do Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre o Serviço 
Social na área da educação (GEPESSE - 
UFBA)

• Participação no I Seminário Interna-
cional de Serviço Social na Educação

• Realização do I Encontro Regional de 
Serviço Social e Educação: O Trabalho de 
Assistentes sociais na Assistência Estu-
dantil

• Realização do II Encontro Regional de 
Serviço Social e Educação: Lutas e resis-
tências em defesa dos direitos sociais

• Realização do I Seminário sobre Ser-
viço Social e Produção do Conhecimento

Reiteramos a importância de continuar 
pautando entre os profissionais de Servi-
ço Social na Bahia os debates acerca da 
educação e, identificamos as ações dessa 
comissão como estratégicas para  am-
pliar essa discussão em articulação com 
os movimentos sociais e outros sujeitos 
políticos que atuem nessa área.



QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES

75

e. Direito à Cidade
A Comissão de Direito à Cidade do 

CRESS BA/ 5ª Região, teve início no ano 
de 2015, na Gestão Quem Vem com Tudo 

Não Cansa e articula-se com movimen-
tos sociais em defesa da moradia digna. A 
Gestão  do CRESS/BA Quebrando Pedras 
e Plantando Flores, deu continuidade aos 
trabalhos dessa comissão, e o seu plane-
jamento  trienal foi orientando pelos pla-
nos de ações (2017-2020)  aprovados pela 
gestão do CRESS/BA, pela  deliberações 
do Conjunto CFESS-CRESS (2017-2020) e 
fundamentados pela  Bandeiras de Luta 
do conjunto CFESS/CRESS.

 Coube a essa comissão temática dis-
cutir os espaços sócio-ocupacionais de 
atuação das/os assistentes sociais, pro-
porcionando troca de experiências e fo-
mento de debates acerca da política de 
habitação, saneamento e meio ambiente, 

territorialidade, bem como outros temas 
que envolvem a sociedade e luta por di-
reitos. Essas atividades contaram com a 
participação de assistentes sociais, es-
tudantes, movimentos sociais, durante o 

triênio 2017-2020.

Foram realizados diálogos 
sobre a proposta da Prefeitu-
ra Municipal de Salvador para 
“revitalização” de imóveis do 
centro histórico e centro anti-
go através do Projeto Revitali-
zar; Rodas de conversa sobre 
direito à cidade na perspectiva 
da população em situação de 
rua; Abordagem da política de 

saneamento básico e da atuação 
da/o assistente social e o I Encontro Esta-
dual sobre Direito à Cidade.  Destaca-se 
nesse período a articulação da comissão 
com  a Ocupação Luísa Mahín, localizada 
no bairro do Comércio, em Salvador.

As atividades realizadas pela comissão 
tiveram como principais objetivos: defen-
der a Reforma Agrária, a regularização 
fundiária dos territórios dos povos e co-
munidades tradicionais e as lutas pelo 
direito à cidade; defender os direitos dos 
povos indígenas e comunidades tradicio-
nais no acesso às políticas sociais e ao 
usufruto e permanência em seus territó-
rios; combater as legislações e práticas 
que permitem a degradação ambiental e 
que afetam diretamente as condições de 

Seminário sobre Serviço Social e produção do conhecimento
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vida nos diferentes territórios e,  defender 
o direito à terra e à moradia digna.

Ao longo do triênio (2017-2020) foram 
realizadas ações relacionadas ao tema 
com participação e apoio de assistentes 
sociais, profissionais ligados às institui-
ções de ensino superior, empregadoras 
da categoria e/ou representantes de mo-
vimentos sociais. Entre as atividades per-
manentes, destacam-se:

• Realização de encontros periódicos, 
com o objetivo de discutir questões rela-
cionadas ao direito à cidade e sua trans-
versalidade com a atuação profissional, 
sendo os encontros realizados na sede 
do CRESS-BA, em dia e horário estabe-
lecido pelos/as participantes. Os assun-
tos pautados pelo grupo reafirmaram a 
importância do debate/reflexão acerca 
da temática com  estudos de referenciais 
teóricos para subsidiar a atuação dos/as 
assistentes sociais nas diversas políticas 
vinculadas ao direito à cidade.

• Realização de rodas de conversa com 
discussões sobre População em situação 
de rua; Mobilidade urbana; Trabalho so-
cial em projetos sociais; Saneamento bá-
sico e saúde; Desenvolvimento urbano e 
Territorialidade. As atividades foram rea-
lizadas no auditório do CRESS Ba e faci-
litadas por profissionais com experiência 
na área dos temas abordados.

• Elaboração de Nota de Repúdio à 

ação policial ocorrida em 2019 no Quilom-
bo Quingoma, comunidade tradicional in-
serida num contexto de expansão urbana 
na região metropolitana de Salvador-BA. 
A referida nota foi elaborada em conjunto 
com membro da Comissão de Raça, Etnia, 
Gênero e dDversidade e ressaltou a defe-
sa intransigente dos direitos sociais e o 
apoio a luta pela garantia de território e 
do modo de vida da comunidade.

• Realização do Encontro Trabalho So-
cial no Saneamento Básico: Saberes Faze-
res que discutiu a política de saneamento 
básico e o trabalho do/da assistente so-
cial, o evento ocorreu em dois dias, no 
auditório da Escola Politécnica da Univer-
sidade Federal da Bahia – UFBA, institui-
ção parceira, juntamente com a Empresa 
Baiana de Água e Saneamento – Embasa 
e a Associação Brasileira de Engenharia 
Ambiental – ABES. Durante as atividades 
os/as profissionais presentes debateram 
sobre a importância da política de sane-
amento básico na atual conjuntura e os 
desafios enfrentados no cotidiano de tra-
balho.

• Participação no Congresso do Movi-
mento luta por moradia nos bairros, vilas 
e favelas. A atividade ocorreu no auditório 
do CRESS/BA, tendo como participantes 
moradores/as de ocupações existentes 
na cidade de Salvador, lideranças e repre-
sentações de movimentos sociais. Entre 
os temas abordados no Congresso estava 
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o direito à moradia digna e a luta contra o 
genocídio do povo negro.

No segundo semestre do ano 
de 2018 houve uma baixa adesão 
de participações nas atividades 
previstas, o que inviabilizou a re-
alização de reuniões periódicas 
do grupo. Entre as justificativas 
apresentadas pelos/as profis-
sionais que participavam assi-
duamente dos encontros predo-
minam a mudança de residência 
para outro município, ingresso 
em curso de especialização em 
outro Estado, mudanças na dinâ-
mica do exercício profissional.

Em 2019 e 2020 as reuniões periódicas 

não ocorreram, tendo a coordenação do 

referido grupo articulado e efetivado as 
ações possíveis. Os retornos obtidos atra-

vés das participações nas ativi-
dades revelam que, enquanto 
categoria, é fundamental estar 
inserido/a nos espaços que fo-
mentem a concepção de segu-
ridade social ampliada e sub-
sidiem a atuação profissional. 
Contudo, a análise dos números 
de participações nas ações pro-
postas, sugerem reflexão a res-
peito dos desafios postos para a 
classe trabalhadora no que se 
refere à organização e ocupação 
dos espaços de discussão e for-
mação.

  Todavia, compreendemos a 
I Congresso do Movimento de Luta por Moradia nos Bairros e 

Favelas

Oficina sobre atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Saneamento Básico
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importância em avançar, tanto no debate 
como nas estratégias para fortalecimento 
da luta frente às demandas cotidianas. É 
fundamental e urgente continuar fomen-
tando discussões e encaminhamentos 
nos espaços deliberativos da categoria, 
para que haja continuidade do afinamento 
com as pautas e ampliação das proposi-
ções em defesa do direito à cidade.

Oficina sobre atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saneamento Básico

3. Representações do CRESS em Fóruns, 
Conselhos de Controle Social

Por meio de conselheiras da gestão e 
também de assistentes sociais da base o 
CRESS está inserido em vários espaços de 
participação e controle social. São fóruns, 
frentes, conselhos de políticas e direitos, 
como o Conselho Estadual de Assistência 
Social (CEAS), o Fórum Estadual de Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Sistema 
Único de Assistência Social (FETSUAS) e 
a Frente Baiana contra a Privatização da 
Saúde e Conselhos Municipais de Saúde e 
Assistência Social.

O conjunto CFESS-CRESS compreende 
estes espaços como importantes na defe-
sa e construção de políticas públicas que 
atendam às necessidades e anseios da 
população usuária dos serviços sociais e 

por tanto, desdobra esforços para garan-
tir essa participação, principalmente num 
contexto de retirada de direitos e desfi-
nanciamento das políticas pelo governo.

Regulamentadas através da portaria 
CRESS Ba nº 05/2016, as representações 
da categoria em nome do CRESS-Ba em 
Conselhos, Fóruns, Comitês, Comissões 
abordam no cotidiano das representa-
ções, discussão de temas que perpassam 
os diversos espaços de controle social, 
como o desmonte e privatização das po-
líticas sociais.

Durante o triênio 2017-2020, o CRES-
S-Ba contou com representação nas ins-
tâncias colegiadas que seguem: 

CEAS – Conselho Estadual de Assistên-
cia Social 

CELGBT - Conselho Estadual LGBT 

CEPDH – Comitê Estadual de Proteção 
aos Direitos Humanos 

CEPET - Conselho Estadual de Preven-
ção e Enfrentamento à Tortura

CMAS - Conselhos Municipais de Assis-
tência Social   

CMI - Conselho Municipal do Idoso – 
Salvador: 

CMS - Conselhos Municipais de Saúde 

FETSUAS/Ba – Fórum Estadual dos 
Trabalhadores do SUAS/BA
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FMTSUAS – Fóruns Municipais de Tra-
balhadores do SUAS

FPDFI - Fórum Permanente em defesa 
da Pessoa Idosa 

NUEP - Núcleo de Educação Perma-
nente  - Assistência

Considerações Finais
A atuação da gestão Quebrando Pedras 

e Plantando Flores (2017-2020) esteve 
pautada na defesa do projeto ético polí-
tico da profissão e no fortalecimento do 
CRESS enquanto entidade representati-
va das/dos assistentes sociais da Bahia. 
Nossa luta durante esse período foi in-
trinsecamente relacionada às mais re-
levantes questões para o Serviço Social, 
marcada pelas particularidades do terri-
tório baiano.

Seguindo a plataforma de propostas de 
gestão e incorporando questões relevan-
tes para a categoria, surgidas ou inten-
sificadas no decurso do mandato, o tra-
balho entre 2017 e 2020 foi arrolado pelo 
compromisso profissional e político que 
perpassa cada ação desenvolvida, assim, 
demos visibilidade aos nossos posiciona-
mentos políticos em diversas oportuni-
dades, através de notas, matérias e par-
ticipação ativa nos diversos espaços de 
organização coletiva.

Fez-se necessário retomar de modo 
central, questões gerenciais e organizati-

vas, durante determinado período: orde-
nar processos de trabalho, realizar con-
tratações e alterações nos setores para 
dinamizar o atendimento, aprimorar flu-
xos e demais atividades considerando às 
demandas crescentes do público atendi-
do pela instituição.

O compromisso assumido desde o início 
da gestão se reflete nos dados de cumpri-
mento das deliberações do encontro na-
cional CFESS-CRESS e na realização das 
ações pautadas no planejamento para o 
triênio 2017-2020. Destaca-se o compro-
metimento com as deliberações coletivas, 
realizadas totalmente ou parcialmente, 
além dos avanços no debate para cons-
trução de subsídios que certamente via-
bilizam a continuidade dos trabalhos.

Esse relatório registra a trajetória de 
um grupo que mesmo reconhecendo a 
aridez das pedras permaneceu firme no 
caminhar assumindo o compromisso de 
lutar pelos princípios defendidos histo-
ricamente pelo CRESS-BA, ainda que as 
adversidades tenham sido constantes no 
decorrer desses anos. Agradecemos a to-
das as pessoas que construíram essa his-
tória e que não se furtaram às lutas coti-
dianas na defesa Serviço Social baiano.
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Ajuntei todas as pedras 
Que vieram sobre mim 

Levantei uma escada muito alta 
E no alto subi 

Teci um tapete floreado 
E no sonho me perdi 

Uma estrada, 
Um leito, 

Uma casa, 
Um companheiro, 

Tudo de pedra 
Entre pedras 

Cresceu a minha poesia 
Minha vida... 

Quebrando pedras 
E plantando flores 

Entre pedras que me esmagavam 
Levantei a pedra rude dos meus versos.

Cora Coralina 

GESTÃO QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES



QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES

81

Saiba mais:
 

Acesse os relatórios anuais do CRESS- BA

WWW.CRESS-BA.ORG.BR/TRANSPARENCIA-CRESS-BA

Planos de ação e orçamento: 

https://www.cress-ba.org.br/transparencia-cress-ba

Conheça o site do CRRESS-Ba : 

www.cress-ba.org.br

Acompanhe as redes sociais

Instagram: https://www.instagram.com/cressbahia/

Facebook: https://www.facebook.com/CressBahia/

Twitter:https://twitter.com/cress

  

Endereço: 

Rua Dr. José Peroba, nº 149, 5º andar, Stiep

CEP. 41770-235,Salvador-Bahia 

Fone: (71) 3322-0421

E-mail: cress@cress-ba.org.br
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