3ª edição do Mérito CNAS – 2017
Relatório de Atividades
Conselho Municipal de Assistência Social – Feira de Santana
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Município/UF
Feira de Santana
Nome do Conselho (utilizar mesma nomenclatura do
Conselho Municipal de Feira de
CADSUAS)
Santana
E-mail para contato
Nome fantasia para a ação desenvolvida
Data de início das atividades
Periodicidade das atividades
Tempo em que essa iniciativa/ação está em execução
Porte

cmasfsa@hotmail.com
Núcleo de Estudo e Pesquisa de
Assistência Social
11/02/2010
Semanalmente
7 anos e 06 meses
Grande

DADOS DA NARRATIVA
a) Qual é a situação antes da implementação da ação?
(máximo de 2.400 caracteres)

Tendo em vista da necessidade de uma compreensão mais ampliada das relações societárias
e seus impactos na vida dos cidadãos, profissionais , estudantes e Conselheiros emergiu a
importância de conhecimento sobre os mais diversos assuntos que envolvem a Politica de
Assistência Social, além de uma reflexão mais aprofundada acerca desta enfatizando os
Serviços,Benefícios,Programas e Projetos.
Nesta perspectiva, em 2010 foi criado o NEPAS, com a finalidade de incentivar o estudo,
abrangendo uma gama de interesses, desde a Assistência Social como prática profissional,
até sua dimensão política, além das novas influências que incidem sobre o tecido social,
refletindo-se na constituição de identidades e modelos de sociabilidade diversos.
b) Qual foi à intervenção adotada?
(máximo de 2.400 caracteres)

De um modo geral, o NEPAS dialoga com segmentos mais representativos da Política de
Assistência Social, quer seja no âmbito local, quer seja no âmbito nacional, o que pode ser
comprovado com a significativa participação de seus componentes em encontros,
conferencias e congressos.
Com o intuito de socializar conhecimentos produzidos a partir do agrupamento de
interesses temáticos, o NEPAS tem buscado fomentar a discussão sobre a Assistência Social
como Política Publica.
Apesar da criação do NEPAS vincular-se ao CMAS, sua atuação contempla outras
vertentes da vida social, considerando outros segmentos inseridos na abrangência da PNAS.
Essa preocupação se materializa na interlocução com outros Conselhos. Este diálogo se
fundamenta na participação de estagiários estudantes e Trabalhadores do SUAS nas
atividades dos demais Conselhos.
A formatação do Núcleo é coordenada respectivamente coordenadora e vice-coordenação
pela Presidente do Conselho Municipal e Secretaria Executiva, bem como colaboradores
diretos composta por Técnicas Social do CMAS/FSA ,Trabalhadores do Suas , monitores e
participantes. Quanto aos recursos financeiros o Núcleo conta com o apoio direto da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SEDESO e Casa dos Conselhos.
Utiliza-se auditório da Casa dos Conselhos,equipamento áudio visual entre
outros.Contamos com a colaboração de Profissionais ,Universidades
(UNIFACS,UNIASSELVI e UEFS ) e Faculdades
(FAT,FAN,UNISA,UNOPAR,AINHAGUERA) , trabalhadores do SUAS (de unidades
Operadoras e Entidades Socioassistenciais)e Conselheiros .
c) Qual a contribuição da ação de controle social para a assistência social na localidade?
(máximo de 3.000 caracteres)

O Núcleo bem como as demais atividades realizadas pelo Conselho Municipal de
Assistência Social de Feira de Santana seguem o Planejamento Semestral entre estas

atividades o Núcleo realiza apoio significativo nas reuniões ordinárias do CMAS/FSA, em
reuniões itinerantes do Conselho realizadas na Unidades Operadoras, fortalecendo a
participação da Sociedade Civil (seguimento de usuários,Trabalhadores do Suas e
Entidades assistenciais),como resultados culminou em inúmeros Projetos
interventivos,temáticas discutidas em Trabalho de Conclusão de Curso de algumas
graduações e pós graduações ,Seminários,Colóquios,Encontros e Oficinas , ações
intersetoriais junto aos Conselhos de Direitos entre outras.
Nesta direção, verificamos o destaque para a formação e atualização continua dos
Conselheiros,estudantes e Profissionais,conforme avaliações realizadas semestralmente foi
constatado a significativa importância na formação e aprimoramento na operacionalização
no cotiano do fazer profissional desta forma contribuindo para um melhor Controle Social
no Município.

a) Histórico: Faça uma breve descrição da
situação/desafio anterior à intervenção,
enfatizando a oportunidade percebida e os
desafios encontrados. Aponte os fatores que
impulsionaram o desenvolvimento da
atividade.

b) Intervenção adotada: Sugere-se uma narrativa que
aponte os investimentos necessários para o desenvolvimento
da atividade, as pessoas e os recursos financeiros envolvidos,
materiais empregados, etc. É relevante indicar a data de
início da atividade; as atividades já desenvolvidas, as
perspectivas de continuidade, etc. É também interessante
apontar as dificuldades encontradas para a ação e como
foram enfrentadas pelo Conselho.

c) Ação de controle social: Inicie com uma retomada descritiva e genérica da
ação (resumo contendo identificação do conselho, nome fantasia da ação e breve
descrição sobre o que foi feito apontando a principal questão enfrentada). Além
disso, indique porque a ação merece destaque (aponte alguns resultados ou
consequências, e aponte lições aprendidas com a ação).

