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RELATÓRIO QUALITATIVO TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO DO CRESS/PI – COFI NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

 

 
 

Inicialmente, faz-se mister destacar que o ano de 2020 vem apresentando um 

comportamento atípico com efeitos relevantes para a humanidade de maneira geral. O mundo 

vive a pandemia da COVID-19, fenômeno que vem devastando a vida de muitas pessoas, no Brasil 

há estimativa de 146.352 vidas perdidas e mais de 1.010.147 no mundo todo, conforme consulta 

disponível em https://www.coronavirus.com.br/, no dia 03 de outubro do ano em curso. 

O cenário vem exigindo cautela e prudência não só na vida pessoal, mas também na vida 

coletiva, e no que se refere à ação profissional do/a assistente social, não podemos deixar de lado 

a primazia da defesa da profissão e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Nessa 

perspectiva, as ações da COFI, norteadas pela Política Nacional de Fiscalização (Resolução CFESS nº 

512/2007), vêm reforçando a defesa do exercício profissional e o comprometimento do Projeto 

Ético Político da profissão, articulado com a dimensão afirmativa de princípios e compromissos 

conquistados político-pedagogicamente, bem como no âmbito normativo disciplinador.  

   Caminhando nessa direção, a COFI tem atuado incansavelmente para responder às demandas 

que se apresentam no contexto da profissão nesta conjuntura. A seguir, apresentamos o relatório 

referente às ações desenvolvidas pela COFI/CRESS/PI nos meses de julho, agosto e setembro, 

conforme reformulações do Plano de Ação da COFI/2020.                                                                                                                                                                                                                                                           

 
JULHO 

• Denúncia à TV Clube sobre as condições de trabalho dos/as assistentes sociais com atuação 

na Política de Saúde frente à pandemia. A matéria foi veiculada no dia 30.06.2020, gerando 

desconforto ao poder público que reagiu com negativas dos fatos relatados pela presidente 

da COFI, dentre os quais: a guarda de pertences de pacientes pelo serviço social nos 

hospitais e UPAs; 

https://www.coronavirus.com.br/
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• Construção de nota pública em repúdio à negativa da Prefeitura Municipal de Teresina, 

frente à matéria veiculada na TV Clube sobre as condições de trabalho de assistentes sociais 

na saúde;     

• Envio de Carta aberta às instituições empregadoras, Nota Técnica, e Termo de Orientação 

nº 01 e nº 02 à SESAPI, FMS, Maternidade Evangelina Rosa, Natan Portela, Hospital Getúlio 

Vargas, Upa Promorar e Upa de São Raimundo Nonato;  

• Contribuição na elaboração instrumental de pesquisa realizada junto aos/às assistentes 

sociais do Piauí, a fim de construir o Observatório Covid-19; 

• Envio de Ofício à Upa Promorar, encaminhando Termo de Orientação profissional nº 02; 

• Realização de audiência por videoconferência com a Diretora da Unidade de 

Descentralização e Organização Hospitalar – DUDOH acerca do processo de trabalho do/a 

assistente social na saúde; 

• Reenvio de Ofício à Secretaria de Justiça com o intuito de prestar esclarecimentos sobre o 

fato de a notificação de óbito está sendo fornecida pelo Serviço Social da Cadeia Pública de 

Altos – Piauí; 

• Envio de Ofício à SEJUS solicitando agendamento de reunião com a diretoria de 

Humanização para prestar esclarecimentos em relação à comunicação de óbitos por 

assistentes sociais; 

• Participação no processo de cancelamento de registro de profissionais cujas faculdades 

foram consideradas irregulares pelo MEC; 

• Participação em reunião com a Comissão de Comunicação do CRESS; 

• Participação em reunião da Comissão de Formação, Ética e Seguridade para tratar a 

respeito da elaboração da nota de estágio; 

• Participação na reunião para elaboração do Observatório Covid; 

• Participação na reunião com os representantes do CRESS nos Conselhos de Direitos; 

• Participação em reunião com todos os conselhos de classe do Piauí, a fim de discutir pautas 

relacionadas à organização e atribuição dos conselhos, planejamento e execução das ações 

de fiscalização, responsabilidade social dos conselhos, prestação de contas junto ao TCU, 

consórcio dos conselhos para aquisição de plano de saúde, dentre outras. 
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• Orientações aos profissionais através do whatshapp, email e envio de materiais produzidos 

pelo Conjunto CFESS/CRESS acerca da situação pandemia; 

 

AGOSTO 

 

● Participação em reunião com a Diretoria do CRESS; 

● Participação na Comissão do Observatório Covid e na elaboração do questionário; 

● Envio de respostas por e-mails aos questionamentos de profissionais relativos ao exercício 

profissional; 

● Participação em reunião com a Comissão de Formação do CRESS; 

● Participação em reunião com a diretoria e equipe administrativa do CRESS, com o objetivo 

de elaborar o protocolo de retomada das atividades presenciais no Conselho, e de 

Orientação e Fiscalização profissional; 

●  Participação em reunião com a Comissão de Inadimplência para traçar metas de combate 

aos débitos junto ao Cress/PI; 

● Orientações aos profissionais através do whatshapp e envio de materiais produzidos pelo 

Conjunto CFESS/CRESS acerca da situação pandêmica; 

● Participação em reunião de preparação da live sobre teletrabalho e teleperícia; 

● Reuniões/Articulações com a equipe dos/as  assistente sociais do IFPI com o intuito de 

discutir as requisições e competências do/a Assistente Social na análise socioeconômica 

para concessão do auxílio temporário e/ou congêneres a ser ofertado aos/às estudantes 

matriculados/as nos cursos presenciais da oferta regular do IFPI, em decorrência do estado 

de pandemia da COVID-19; 

● Atualização e mapeamento das IES; 

● Realização de live sobre teletrabalho e teleperícia com participação de representantes do 

CFESS, CRESS/PI, e representante de base; 

● Reunião/articulação com a Secretaria de Segurança, sobre competências do/a psicólogo e 

de assistentes sociais na Secretaria; 
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● Elaboração do Termo de Orientação nº 04,referente às ações dos/as assistentes sociais do 

IFPI, durante a pandemia; 

● Participação do Fórum online das Cofis, realizado pelo Cress PB; 

● Participação no Encontro Descentralizado Nordeste online, realizado pelo Cress PB; 

SETEMBRO 

● Reunião/articulação com a Diretória de Humanização da Secretaria de Justiça e Comissão 

de Ética do CRESS, relativa à comunicação de óbito por assistentes sociais da Sejus; 

● Realização de live em parceria com a Comissão de Formação e Comissão de Ética, sobre 

supervisão de estágio em tempos de pandemia; 

● Participação em reunião com a Comissão de Seguridade Social do CRESS;  

● Prestação de oientações aos/às profissionais, através do whatshapp e envio de materiais 

produzidos pelo Conjunto CFESS/CRESS, acerca da situação pandêmica; 

● Participação em reunião com CFESS E CFP sobre a implementação da lei que inclui 

assistentes sociais e psicólogos na educação básica; 

● Envio de Ofício à Prefeitura de Barro Duro, solicitando esclarecimentos sobre a forma de 

contratação de assistentes sociais no município; 

● Envio de Ofício à Prefeitura de União, solicitando correção do edital no que se refere à 

carga-horária de trabalho do/a assistente social; 

● Participação em reunião com a ABEPSS, Conselhos Regionais de Serviço Social da Região 

Norte e Coordenações Regionais da ENESSO na região Norte, com objetivo de criar o 

Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho Profissional com Qualidade 

em Serviço Social; 

● Reunião virtual da COFI; 

● Envio de Ofício para o IFPI solicitando nomes de assistentes sociais e informações sobre o 

processo de trabalho; 

● Envio de Ofício à Proteção Social Especial, a fim de solicitar esclarecimentos sobre as 

condições de trabalho dos/as assistentes sociais frente ao Programa de Benefícios 

Eventuais; 
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● Envio do Termo de Orientação sobre condições de trabalho do/a assistente social na 

Pandemia, aos gestores e profissionais do IFPI; 

● Participação em reunião com a Comissão de Formação do CRESS; 

● Envio de Ofício à Semcaspi, solicitando audiência com a coordenação dos estágios 

obrigatórios e não  obrigatórios; 

● Envio de Ofício à Uniasselvi, solicitando esclarecimentos sobre a atuação dos estágios 

durante a pandemia; 

● Participação no 13º Seminário Nacional das COFIS, o qual foi realizado na modalidade 

virtual; 

 

  A COFI/CRESS/PI é composta, atualmente por: Maria Inês Mendes e Alyne da Grécia – Agentes 

Fiscais; Cleiana Mesquita e Alba Valéria – Conselheiras; Sâmia Cristina, Ângela Carvalho, Sayonara 

Lima, Dannylo Cavalcante, Layane e  Marilia – representantes de base.  

 

   Teresina, 03 de outubro de 2020. 


