
 

 

 

 

ATA 01/2017 - REUNIÃO DA REPRESENTAÇÃO SETORIAL DO LITORAL 

 

 Reuniram-se no dia 6 de fevereiro de 2017 às 18 horas e 30 minutos nas 

dependências da Clínica Chiarelli em Paranaguá as psicólogas representantes 

setoriais do Litoral, Kamilla Scremim e Carla Slongo, juntamente com os demais 10 

psicólogos da região listados na Lista de Presença, para a realização da 2ª reunião 

setorial do Litoral. Esta reunião contou com a participação da psicóloga Ludiana 

Cardozo, Conselheira deste Conselho e presidente da COF que conversou sobre a 

Legislação pertinente a Avaliação Psicológica, abordando sobre as diversas áreas de 

atuação. Na oportunidade foi entregue aos presentes um documento com as 

referências das legislações a serem consideradas para cada contexto. Também, foi 

conversado sobre a questão da Nota técnica referente a quebra de sigilo em 

situações de violência contra a mulher, a avaliação psicológica voltado ao espaço 

confinado, algumas divergências sobre os procedimentos para avaliação voltada a 

laqueadura e vasectomia, repasse das discussões realizadas no planejamento 

estratégico, o papel dos representantes como apoio nas orientações, o papel de cada 

profissional como fiscalizador da profissão, entre outros. Diante da presença de 

psicólogos de outros municípios, aproveitou-se para falar sobre a necessidade de 

maior representatividade da categoria, inclusive solicitada a atenção para as 

conferências municipais voltadas ao controle social, para que a psicologia possa se 

tornar mais presente nesta esfera, pois foi apresentado que no momento, 

formalmente, só temos uma representação do CRP no CMAS de Pontal do Paraná. 

Diante disso, alguns presentes se pegaram surpresos e dispostos a verificar em seus 

municípios se existem alguma outra representação. Comentou-se ainda que seria 

importante verificar se atualmente existem psicólogos na gestão dentro dos 

municípios, para favorecer maior diálogo e troca. Para concluir, ficou definida entre 

os presentes que as reuniões da representação ocorrerão toda a primeira segunda-

feira do mês, sendo a próxima no dia 06/03/2017 em Pontal do Paraná. O tema a ser 

debatido nesta reunião será apresentado posteriormente após a definição do local e 

reunião dos psicólogos da região para seja abordado um assunto de demanda dos 

mesmos. Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião. 
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