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ATA COF – 6/05/2022 

 

Aos seis dias do mês de maio 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 Maynar 

Patrícia Vorga Leite e Conselheira Luciana Barcellos Fossi; as/os Psicólogas/os Fiscais 

Antonieta Martins Lopes Bridi, Adriana Dal Orsoletta Gastal, Geovana da Silva Ferreira e Lucio 

Fernando Garcia; e a Assessora Jurídica Luciane Lourdes Webber Toss. Foram feitas as 

seguintes deliberações: (1) Minuta de resposta à despacho enviado pela COE foi lido. Após 

alterações, aprovada para envio. (2) Aprovada alteração na declaração de protocolo das CTs. (3) 

Aprovada minuta de ofício em resposta a petição encaminhada por escritório de advocacia. (4) 

Informado o retorno das(os) quatro psicólogas(os) convocadas(os) para orientação. (5) 

Informado da possibilidade de usar sala desocupada na sede do CRPRS para realizar 

convocações de psicólogos(as) de forma simultânea. (6) Lido o ofício enviado ao CFP em 

resposta à psicóloga. (7) Coordenadora Geral Evelise fez um breve resumo sobre as notas 

técnicas e resoluções aprovadas na APAF. (8) Foi solicitado que seja feito um documento 

formal, assinado e com Brasão do CRPRS, nas denúncias encaminhadas para Presidenta do 

CRPRS com sugestão de envio para fiscalização/orientação pela COF. (9) Foi debatida a ideia de 

criar documento do CRPRS com os fluxos dos trâmites de denúncias que chegam através da 

presidência para análise da COF. (10) Aprovada pela COF publicação de pesquisa no site do 

CRPRS. (11) Denúncia contra clínica será vista novamente na área técnica no CRPRS para 

elaboração de relatório. Após, apresentar o caso em COF novamente. (12) Representação contra 

psicóloga será vista em área técnica para que seja elaborado relatório/ofício para apresentação 

em COF posterior. (13) Questionamento de psicóloga será visto em área técnica e posteriormente 

na COF. (14) Ofício para psicóloga aprovado para envio. (15) Denúncia contra psicóloga será 

vista em área técnica para que seja elaborado relatório/ofício para apresentação em COF 

posterior. (16) Próxima reunião ficou agendada para o dia 13/05/22, às 9h.   

 

 


