
Valorização profissional,
participação em atividades e ações de orientação
em pauta

Conselho Regional de Serviço Social da 14ª Região – CRESS-RN

Boletim da Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI

Edição n° 05

Setembro
de 2021

CRESSRN
Conselho Regional de Serviço Social do RN



Edição n° 05

CRESSRN
Conselho Regional de Serviço Social do RN

 TELEATENDIMENTO: POR QUE O SERVIÇO

SOCIAL DIZ NÃO!

 Em defesa dos direitos da população usuária das/os 

políticas públicas, do fortalecimento da Seguridade 

Social e do Serviço Social do INSS, o CRESS-RN reforça seu 

posicionamento contra a prática de teleavaliação no

instituto.

 O Conselho lançou nota ressaltando que a prática 

traz implicações éticas e técnicas ao processo de avalia-

ção e que o INSS deve garantir o atendimento presencial 

e digno às/aos usuárias/os que buscam a garantia do

seu direito ao BPC e demais benefícios previdenciários.

 Confira o documento completo em nosso

site: http://cressrn.org.br/noticias/ver/1640.  

 

 EM DEFESA DO CADASTRO ÚNICO EM NATAL

 A presidenta do CRESS-RN, Angely Cunha, e o coor-

denador executivo, Agustinho Azevedo, reuniram-se, no 

dia 03 de setembro, com coordenadoras/es do Cadastro 

Único que atuam em Natal e representantes da Secreta-

ria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) 

para falarem sobre o processo de trabalho das/os assis-

tentes sociais, os ataques feitos com a proposta governa-

mental de substituição das/os trabalhadoras/es por

máquinas e os desafios e possiblidades.

 Como deliberação, foram sugeridas a regulamenta-

ção de algumas atividades no âmbito do CadÚnico, assim 

como a divulgação de um novo documento sobre as 

orientações dadas às/aos usuárias/os por telefone,

que possibilite a autonomia profissional.

 O CRESS-RN também se colocou à disposição para 

somar na luta pela valorização salarial e condições de tra-

balho das/os trabalhadoras/es que atuam no SUAS

em Natal.
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 CRESS/RN PARTICIPA DA PLENÁRIA

NACIONAL DO CFESS

 A Plenária Nacional do Conjunto CFESS-CRESS 

ocorreu de maneira virtual no período de 03 a 05 de 

setembro, com o intuito de monitorar as ações planeja-

das no ano de 2020 e dialogar com todos os CRESS

do Brasil sobre as prioridades para o restante da gestão. 

 Esse evento tem substituído desde o ano passado o 

Encontro Nacional que ocorre anualmente de maneira 

presencial. As representantes do CRESS-RN foram as con-

selheiras Angely Cunha e Ana Lígia Alcindo e a

agente fiscal, Micarla Moura.

 Ana Lígia fez uma fala representando os conselhos 

do Nordeste durante o evento, onde refletiu e enfatizou 

os desafios enfrentados pela região, bem como as

deliberações que devem ser prioridades até 2023.

 ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE NATAL

 Com o intuito de se aproximar mais e se somar nas 

discussões que vêm sendo realizadas pelo Conselho Mu-

nicipal de Saúde do Município do Natal, a COFI solicitou a 

realização de uma reunião virtual a fim de discutir sobre 

os atuais desafios das/os assistentes sociais que atuam na 

Política da Saúde e, consequentemente, as

normativas que regem a profissão. Em breve, mais

informações.

 VOCÊ SABE COMO FAZER UMA DENÚNCIA ÉTICA?

 Você sabe como fazer uma denúncia, representa-

ção ou queixa de assistente social que possa ter violado

o Código de Ética Profissional? 

 A denúncia pode ser feita por usuárias/os, entidades 

ou qualquer interessada/o. Ou também, de forma "ex-

ofício", por membros da COFI e conselheiras/os.
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 Primeiramente, é preciso preencher o formulário 

apropriado (https://bit.ly/denunciaetica), relatando os 

fatos que possam ser caracterizados como violadores

ao Código de Ética Profissional. 

 Anexe as provas documentais à denúncia ou indi-

que os meios para obtê-las, sempre que possível ou 

quando houver. Em caso de testemunhas, indique

os nomes e forma de contato.

 Por fim, envie todos os arquivos para o e-mail 

comissaodeetica@cressrn.org.br e aguarde retorno

sobre o posterior encaminhamento dado ao caso.

 CRESS PARTICIPA DA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL

 Como representante das/os trabalhadoras/es do 

SUAS e membro do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Natal, a vice-presidenta do CRESS-RN, Ana Lígia 

Alcindo, participou da Conferência Municipal de

Assistência Social na capital, nos dias 09 e 10 de

setembro.

 Na mesa de abertura, a conselheira enfatizou a im-

portância da conferência como um espaço de construção 

coletiva e defendeu a categoria, que sobretudo na pande-

mia tem sido afetada diante de tantas demandas agudi-

zadas pelas expressões da questão social, sendo linha de 

frente. Ela ressaltou que as/os trabalhadoras/es precisam 

ser valorizadas/os e ouvidas/os e chamou a atenção para a 

importância da aprovação do Plano de Cargos da

categoria.

 No segundo dia, a conselheira facilitou o eixo
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"Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e 

emergências", destacando a importância da trajetória do 

Sistema no Município e de que forma é possível contribuir 

para os avanços da Assistência em Natal nas situações

de emergência.

 COFI PARTICIPA DE REUNIÃO COM O MP DE

PARNAMIRIM

 Representando a COFI, a presidenta do CRESS-RN, 

Angely Cunha, participou no dia 13 de setembro de reu-

nião com a promotora Gerliana Rocha para dialogar sobre 

a insuficiência de assistentes sociais nos serviços

que compõem as políticas públicas em Parnamirim.

 No Município, atualmente, existem dispositivos sem 

a equipe mínima estabelecida em portaria e normativas. 

Na reunião, foi pontuada a necessidade de convocação 

de mais profissionais que compõem o cadastro de reser-

va do último concurso, inclusive para o atendimento

às demandas reprimidas das/os usuárias/os.

 A promotora informou que notificou a Secretaria 

Municipal de Assistência Social para encaminhar um 

dimensionamento com base nas normativas que efeti-

vam a Política de Assistência Social e que a situação

na Saúde já está judicializada.

 COFI PARTICIPA DO XV FÓRUM DE ESTÁGIO

EM SERVIÇO SOCIAL DA UFRN

 Durante o XV Fórum de Estágio em Serviço Social 

da UFRN, no dia 13 de setembro, a presidenta do CRESS-

-RN, Angely Cunha, destacou a importância da profissão, 

os desafios postos às/aos supervisoras/es na pandemia e 

o posicionamento do Conselho sobre a incompatibilida-

Print da reunião com o MP de Parnamirim.
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de do estágio remoto com o projeto profissional.

 Em sua participação, a assistente social também 

enfatizou que o estágio deve ser uma relação entre teoria 

e prática, supervisão direta e contato com a realidade dos 

sujeitos sociais, por isso os atendimentos devem garantir 

o sigilo profissional e o desvelamento do cotidiano por 

meio da articulação das dimensões profissionais.

Angely também destacou a importância de cada institui-

ção formadora debater estratégias e possibilidades para a 

supervisão neste contexto, levando em conta a necessi-

dade de contato com a realidade e os protocolos de

biossegurança necessários.

 COFI FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA

FISCALIZAÇÃO PARA ESTUDANTES

 A fiscalização do exercício profissional de Assisten-

tes Sociais foi tema de um bate-papo da agente fiscal do 

CRESS-RN, Micarla Moura, com estudantes do 4° período 

do curso de Serviço Social da UFRN, no dia 14 de

setembro.

 A iniciativa foi da professora Sabrina Zacaron, para a 

disciplina de Ética Profissional. Na conversa, foram desta-

cados as competências e funcionamento do CRESS, a Po-

lítica Nacional de Fiscalização, o trabalho desenvolvido 

pela COFI, as principais demandas da categoria, o Código 

de Ética e os desafios e possibilidades para o trabalho

da fiscalização no RN.

 PREFEITURA DE PARNAMIRIM ASSINA PLANO DE 

CARGOS PARA SERVIDORAS/ES DA POLÍTICA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 O Prefeito Rosano Taveira assinou, no dia 15 de 

Print do XV Fórum de Estágio em Serviço Social da UFRN.
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setembro, os Projetos de Lei Complementares que insti-

tuem os Planos de Cargos, Carreiras e Salários das Secre-

tarias Mmunicipais de Assistência Social (SEMAS) e de 

Tributação (SEMUT) e a Lei Orgânica da Procuradoria 

Geral (PROGE). Os projetos foram encaminhados

para análise e votação na Câmara Municipal. 

 COFI CONVERSA COM O SERVIÇO SOCIAL DA

UPA DE MACAÍBA

 A COFI se reuniu remotamente com a equipe técni-

ca do Serviço Social da Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) de Macaíba no dia 17 de setembro, a fim de conhe-

cer a realidade do processo de trabalho das/os profissio-

nais e os desafios cotidianos. A Comissão identificou a im-

portância de aumentar o quadro de profissionais no plan-

tão diurno e de retirar algumas atividades que não são 

competência ou atribuição privativa do Serviço

Social, como a guarda de Declaração de Óbito.

 Atividades e reuniões como estas vêm sendo reali-

zadas desde o início da pandemia, como uma maneira de 

manter e intensificar a orientação e fiscalização e se apro-

aproximar mais do cotidiano da categoria em todo

o estado.  

 CRESS-RN REÚNE-SE COM PROFISSIONAIS DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARNAMIRIM

 Em reunião com profissionais que atuam na Assis-

tência Social em Parnamirim, no dia 22 de setembro, o 

CRESS-RN defendeu o fortalecimento da Vigilância 

Socioassistencial para conhecer a realidade do Município 

e planejar a curto, médio e longo prazo a efetivação

do SUAS.

Foto da reunião com profissionais da Assistência Social de
Parnamirim
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 O encontro contou com a presença de representan-

tes do CRP-RN, Sindicato dos Servidores de Parnamirim 

(SINTSERP) e do Executivo Municipal e teve o objetivo de 

dialogar sobre as precárias condições de trabalho das/os 

servidoras/es, a convocação de mais profissionais e

denúncias de assédio moral.

 Como deliberação, uma comissão formada por 

representantes do CRESS-RN, CRP-RN, SINTSERP e tra-

balhadoras/es irá acompanhar o andamento das

pautas discutidas e desenvolvidas na gestão municipal.

 CRESS PARTICIPA DE ASSEMBLEIA EM SÃO

GONÇALO DO AMARANTE

 Na luta pela valorização do SUAS, o CRESS-RN parti-

cipou de assembleia de trabalhadoras/es do SUAS em 

São Gonçalo do Amarante, no dia 22 de setembro, organi-

zada pelo Sindicato dos Servidores de São Gonçalo

do Amarante (SINDSEM).

 As/os trabalhadoras/es da Assistência Social estão 

em mobilização pela aprovação do Plano de Cargos

e Salários, assim como em outros Municípios potiguares.

 A presidenta do CRESS-RN, Angely Cunha, desta-

cou a importância de valorizar as/os servidoras/es, que 

executam uma política essencial e até arriscam

suas vidas no atendimento à população.

 No encontro, deliberou-se construir um ofício con-

junto para buscar a aprovação do Plano; uma carta-com-

promisso para as/os vereadoras/es e estratégias de orga-

nização e mobilização junto à população para valorização 

da política, que pertence à Seguridade Social e está

prevista na Constituição de 1988.

Foto da assembleia em São Gonçalo do Amarante
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 NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

ACESSE, ACOMPANHE E FISCALIZE

 Mais informação, mais prestação de contas: o nosso 

novo Portal de Transparência já está disponível no

site www.cressrn.org.br (parte superior).

 Seguindo a Lei de Acesso à Informação, a página 

possibilita encontrar os dados sobre o CRESS-RN, como 

legislações, gestão de pessoas, dados financeiros,

prestação de contas etc.

 Além disso, nos próximos dias, a sessão de Ouvido-

ria estará disponível para a categoria e a sociedade. Por 

meio do canal, será possível deixar críticas e sugestões

e relatar fatos ocorridos durante o atendimento.

 A Lei da Transparência permite, ainda, que qualquer 

pessoa física ou jurídica faça solicitação de

informações aos órgãos ou entidades públicas.

 São consideradas informações todos os “dados, pro-

cessados ou não, que podem ser utilizados para produ-

ção e transmissão de conhecimento, contidos em

qualquer meio, suporte ou formato”.

 Acesse e confira: https://cress-rn.

implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio. 
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Entre em contato
fiscalizacao@cressrn.org.br

(84) 98786-3817


