
Caros (as) Assistentes Sociais do Estado do Pará, 

 

A Diretoria provisória chega ao final da gestão do Cress-PA agradecendo o apoio dos 

colegas da região e, em especial, da Comissão Eleitoral que assumiu a direção do 

processo eleitoral e garantiu a realização da eleição de forma justa, transparente e dentro 

dos trâmites legais que orientam esse processo. 

 

Agradecemos também a todos/as colegas que estão assumindo a gestão das Comissões 

de Articulação Municipais (CAI's), com objetivo de fortalecer a organização política 

dos Assistentes Sociais no Estado do Pará. Foram eleitos representantes em 07 (sete) 

regiões: Redenção, Parauapebas, Marabá, Castanhal, Capanema, Altamira, Itaituba; 

somente a CAI Abaetetuba não elegeu representante e um processo eleitoral será 

realizado em uma nova data a ser definida. 

 

Ao analisar nossa caminhada, temos satisfação em dizer que cumprimos nossa função 

precípua que foi realizar as eleições de forma exitosa, com exceção da Seccional de 

Santarém. No que tange a eleição da Diretoria Provisória, todas as reuniões realizadas 

estão fundamentadas em atas assinadas pelos representantes das duas chapas que 

concorreram para a diretoria, bem como, os acordos assumidos e pautados em decisões 

coletivas. Nos nossos espaços da mídia como site e facebook oficiais do Cress-PA 

foram compartilhadas todas as decisões e informações de todo o processo eleitoral. 

Toda a documentação, com a assinatura e ciência de todas as decisões assumidas pelos 

representantes das chapas quanto aos encaminhamentos do processo eleitoral, 

encontram-se na sede do CRESS. 

 

Aproveitamos esse espaço para compartilhar um pequeno balanço das nossas ações nos 

180 dias. 

 

No Campo da formação profissional realizamos uma reunião com a Comissão de 

Formação Profissional e o II Fórum Estadual de Estágio de Supervisão de Estágio no 

Pará, este último com a presença de mais de 250 pessoas. O mesmo contou com a 

participação da Presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPSS, Profª Drª. Maria Helena Elpídio, da UFES; Prof. Dr. Reinaldo 

Pontes,da UFPA; Drª. Rosa Predés, ex- coordenadora Nacional da Comissão de 

Orientação e Fiscalização do CFESS; Profª. Drª. Daniela Castilho, representante do 

CFESS; Assistente Social e Mestre Olga Tabarana, representante do CRESS/PA; Profª. 

Drª. Adriana Mathis DA UFPA; Profª. Mestre Joaquina Barata. 

 

Ética e Comissão de Orientação e Fiscalização da Profissão - Realizamos fiscalizações 

em Instituições dos municípios de Santarém e região metropolitana de Belém; 

realizamos duas notificações; encaminhamos, ao Ministério Público Federal, relatórios 

contendo todas as denúncias relativas à UNIP. Além disso, encaminhamos um Ofício 

circular às Prefeituras com as principais normativas relativas às condições adequadas ao 

exercício de trabalho do/a Assistente Social. Os principais problemas detectados nas 

fiscalizações foram: condições de trabalho inadequadas, ausência de espaço para 

garantir sigilo profissional, realização de ações que não são atribuições dos (das) 

Assistentes Sociais, entre outras. 

 

Quanto a Seccional de Santarém, o CRESS-PA esteve na região e realizou sete 

fiscalizações, fez duas visitas às secretarias de Saúde e Assistência Social, ministrou 



palestras acerca da Formação Profissional e sobre as inscrições irregulares, uma vez que 

essa região é uma das que mais apresentaram problemas com relação as documentações 

relativas ao estágio. Além disso, realizamos uma roda de conversa com vários/as 

profissionais para tratar de questões estruturais relativas à sede e o coletivo decidiu 

elaborar uma ação judicial contra a COSANPA para tratar sobre o não abastecimento de 

água na sede da Seccional. 

 

Participação em eventos relativos a profissão e promoção de eventos: 

 

Promovidos pelos CFESS: Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS-

CRESS, Seminários Nacionais do Conjunto, Seminário de Gestão administrativo-

financeira e Capacitação das COFI's, Encontro Descentralizado em Tocantins, Encontro 

Nacional CFESS-CRESS em Brasília. 

 

Participação nas semanas alusivas ao dia do Assistente Social nos municípios de 

Parauapebas, Marabá, Capanema e I Encontro dos Assistentes Sociais da região de 

Caetés, Semana do Calouro na UFPA,  Roda de Conversa promovida pela Secretaria de 

Assistência Social e Trabalho de Ananindeua, Audiências com parlamentares federais 

sobre o desmonte do Serviço Social na Previdência com os trabalhadores do Serviço 

Social do INSS, Seminário sobre Formação Profissional em Serviço Social e o Estágio 

na Seccional de Santarém, II Fórum Estadual de Estágio em Serviço Social em Belém; 

Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS e Roda de Conversa sobre os 

instrumentais técnicos utilizados pelos profissionais de Serviço Social e Psicologia do 

CRAS de Castanhal, audiência pública sobre o sistema socioeducativo no Estado do 

Pará,  Reunião no Ministério Público de Ananindeua sobre pareceres técnicos (CRESS e 

CRP). 

 

Quanto as exigências TCU e CFESS desenvolvemos as seguintes ações: esforço no 

sentido de atender as necessidades de socialização dos gastos da entidade no site do 

CRESS-PA, por exigência da LAI – Lei de Acesso a Informação; entrega de todos os 

balanços dos gastos da nossa gestão ao CFESS; Capacitação dos funcionários no que 

diz respeito as normativas do Administrativo – financeiro; adquirimos uma CAIXA 

postal para a entidade;  Uniformes dos trabalhadores do CRESS; melhor organização de 

processos com numeração e adequação dos processos de inscrição dentro dos trâmites 

exigidos pelo CFESS; alteração do regimento interno do CRESS-PA para colocar em 

consonância com as orientações do Conjunto CFESS-CRESS (site do CRESS). 

 

No que tange aos pedidos de inscrição, as que estavam aptas para aprovação foram 

aprovadas. Foram realizadas 18 transferências, 371 inscrições principais, 15 

cancelamentos e 32 reinscritos. 

 

- Ações contra a inadimplência - O índice de inadimplência apresentou pequena queda. 

É importante deixar explícito que o CRESS é uma Instituição que atua na defesa dos 

princípios da profissão. Os/as Assistentes Sociais que estão inadimplentes encontram-se 

irregulares com a profissão. É importante salientar que a entidade parcela as dívidas em 

várias vezes e é dever do/a Assistente Social estar em dia com sua anuidade. 

 

Reiteramos nossos agradecimentos e desejamos a próxima gestão êxito nas suas ações e 

força para continuar na defesa do nosso projeto Ético-Político, além de promover maior 



capacitação para as/os Assistentes Sociais para que todos/as tenham clareza do 

significado da nossa direção Política e Ética. 

 

Diretória Provisória 

 

Cilene Braga – Conselheira – Presidente 

Ediane Moura – Conselheira - Secretária 

Olga Tabaranã – Conselheira – Tesoureira 

Edithe Vilhena – Conselho Fiscal 

Marcia Silva – Conselho Fiscal 

Janete Araújo – Conselho Fiscal 

Josué Sousa – Conselheiro - Suplente 


