Posse da Nova Diretoria do CBCISS
“Novos Tempos: desafios e realizações”
Em seu discurso de posse, a presidente, assim se pronunciou.
Prezadas(os)
Agradeço a todas(os) que votaram na chapa “Novos Tempos: desafios e realizações” a
confiança depositada em seus componentes. Nós, aceitamos o desafio de colaborar com o
CBCISS provocadas(os) pelo senso de responsabilidade e esperança de realizações.
Neste ano, o CBCISS completa 72 anos de existência, nesta caminhada desde os primeiros
dias congrega associados institucionais (governamentais e não-governamentais) e individuais
tais como profissionais, pesquisadores, estudantes de diferentes áreas de conhecimento e de
intervenção social, com destaque a presença da(o) assistente social.
Sua trajetória tecida entre desafios e realizações revela ricas contribuições, tanto a nível
internacional, como representante do Conselho Internacional de Bem-Estar Social – ICSW
(sigla em inglês), como a nível nacional, através de Encontros, Seminários, Conferências,
Cursos, Assessoria, Consultoria, Edição de periódico e outros documentos voltados para
processos reflexivos, visando contribuir para a promoção de políticas, promovem a justiça
social e a erradicação de todas as formas de violência e discriminação, desigualdade social.
Além disso, criou a Biblioteca Zeny Miranda possuidora de acervo de reconhecido valor.
O CBCISS, no que diz respeito ao Serviço Social, sempre atento às inquietações profissionais
frente à realidade social vivida pelas pessoas, articulou e desenvolveu ações significativas para
sua inovação de natureza teórico-metodológica.
Neste longo processo, muitos foram os óbices enfrentados pela Instituição implicando ajustes e
adequações para garantir a sua manutenção.
Dificuldades, é bom lembrar, nos dias atuais, agravadas pela conjuntura adversa que o país
atravessa especialmente o Estado do Rio de Janeiro, veem repercutindo na diminuição de
associados, carência acentuada de recursos materiais e financeiros e, ainda falta de um
espaço físico que integre a Secretaria e a Biblioteca Zeny Miranda para seu funcionamento
pleno.
O quadro descrito apresenta uma complexidade intrínseca ao tempo presente, contudo
também ressalta a responsabilidade que a nova diretoria assumiu, confiante que uma ação em
conjunto dela com suas(seus) colaboradoras(es), pode fazer nascer “Novos Tempos” de
relações e atos que levem à continuidade do CBCISS numa perspectiva arrojada. Pretende
desencadear “espaços estratégicos” para cumprimento de sua missão. Propõe um
planejamento integrado das dimensões Programática e Jurídico-Administrativa. A Programática
indica a linha acadêmico-científica, cultural de constituição de eventos, de diversas
características, que abordem temáticas que levem a uma compreensão mais profunda da
realidade e a um agir dinâmico que valorize o sujeito no seu meio ambiente. A dimensão
Jurídico-Administrativa implica ações que vão desde a procura de um espaço para sediar o
CBCISS, atualização dos meios e documentação da instituição, expansão de convênios e
parcerias técnicas, até a mobilização de novos associados.
Em verdade, os desafios são grandes, mas mais do que apontá-los, o relevante é anunciar a
confiança da diretoria de levantar possibilidades concretas de construção de um “tempo
histórico” com muitos parceiros para desencadear um agir de transformações.
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