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ATA COF – 01/07/2022 

 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, das 9h às 12h, reuniram-se de 

forma presencial e remota, a Comissão de Orientação e Fiscalização com os seguintes 

psicólogos/as presentes a Conselheira Presidenta Janete Nunes Soares e a Conselheira Maynar 

Patrícia Vorga Leite; as/os Psicólogas/os Fiscais Antonieta Martins Lopes Bridi e Geovana da 

Silva Ferreira; e a Assessora Jurídica Luciane Lourdes Webber Toss. Foram feitas as seguintes 

deliberações: (1) Discussão e remarcação de datas no que diz respeito às pendências de 

convocações de psicólogos para orientação. (2) Minuta de resposta ao MPF foi lida e aprovada, 

com acréscimo no último parágrafo, para envio à diretoria do CRPRS. Antonieta encaminhará 

resposta ao MPF. (3) Foi lida a minuta de resposta à DTP e solicitadas alterações, as quais estão 

discriminadas em anexo. Nova minuta será construída pela fiscal Geovana para nova pauta na 

COF. (4) Resposta ao DTP contemplaria o retorno sobre o projeto das constelações. (5) 

Conselheira Janete vai verificar com a Conselheira Fabiane no que tange a marcar reunião com as 

psicólogas atuantes no concurso e depois será visto novamente em outra reunião. Reforçar que o 

sindicato está à disposição para atender as psicólogas. (6) Lúcio responderá ofício à banca 

examinadora confirmando o recebimento do ofício de resposta enviado por eles. Será solicitado 

lista dos psicólogos que participaram e seus registros no CRP. O ofício de resposta será e enviado 

com cópia para a diretoria para ciência da deliberação da COF. (7) Lúcio verificará novamente a 

situação de edital e pautará de novo na COF. Próxima reunião ficou agendada para o dia 15/07/22, 

às 9h.   

 

 


