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ATA COF – 28/01/2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, das 9h às 11h e 30min, 

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, Conselheira 

Luciana Barcellos Fossi e a Conselheira Maynar Patricia Vorga Leite; as/os Psicólogas/os 

Fiscais Antonieta Martins Lopes Bridi, Flávia Cardozo de Mattos, Geovana da Silva Ferreira e 

Lucio Fernando Garcia. Foram feitas as seguintes deliberações: (1) Debatido o fluxo das 

diligências encaminhadas da Comissão de Ética (COE) à Comissão de Fiscalização (COF) do 

Conselho. (2) Combinada a forma de encaminhamento de demandas entre a Área Técnica e a 

assessora jurídica do Conselho. (3) Foi analisada denúncia de psicólogo contra associação 

hospitalar. Psicóloga da associação será convocada para orientações e será enviado ofício ao 

sindicato das psicólogas e ao Conselho Municipal de Saúde com informações sobre a denúncia 

recebida pelo CRP. (4) Documento elaborado pela fiscal Geovana sobre processo ético 

encaminhado pela COE para análise da COF foi lido e aprovado, após algumas alterações. 

Combinado o fluxo em casos semelhantes de processos encaminhados pela COE à COF. (5) Lido 

e-mail de psicólogo com questionamentos e elaborada a resposta para envio. (6) Ofício 

elaborado pela fiscal Geovana foi lido e aprovado para envio à Comunidade Terapêutica. (7) 

Lido relatório de fiscalização de psicóloga. Caso será arquivado e denunciante será respondida. 

(8) Lido relatório de fiscalização de psicóloga. Será convocada para para orientações. 

Conselheira Luciana se declarou impedida. (9) Próxima reunião ficou agendada para o dia 

04/02/22, às 9h.   

 

 


