ATA 02/2017 - REUNIÃO DA REPRESENTAÇÃO SETORIAL DO LITORAL
Reuniram-se no dia 3 de abril de 2017 às 18 horas e 30 minutos nas
dependências do CREAS em Praia de Leste, Pontal do paraná as psicólogas
representantes setoriais Kamilla Scremim e Carla Slongo, juntamente com os demais
11 psicólogos da região listados na Lista de Presença, para a realização da 2ª
reunião setorial do Litoral de 2017. Foram discutidos diversos assuntos, conforme
pauta abaixo:
- Apresentação dos psicólogos, locais e áreas de atuação;
- Explanado sobre “O papel do psicólogo nas equipes multidisciplinares” nos
diferentes contextos de atuação;
- Orientado sobre o posicionamento do psicólogo nessas equipes, o cuidado com os
instrumentos realizados em coletivo e com o sigilo profissional, a importância de
respeitar o seu limite de sua atuação e consequentemente do outro profissional;
- Relatado sobre as experiências individuais em relação a sua prática atual no
contexto de trabalho com as equipes multiprofissionais;
- Queixas dos psicólogos de Pontal do Paraná em relação as condições do ambiente
para a realização dos atendimentos individuais na área da saúde (atendimento na
sala do dentista) e também da falta de suporte nestes ambientes para a guarda de
documentos.
- Verificar a possibilidade de visitas das orientadoras fiscais da COF na prefeitura de
Pontal do Paraná para orientação e fiscalização, principalmente aos gestores das
Secretarias de Saúde e Assistência Social.
- Reforçado a importância das reuniões e da troca de experiências entre os
profissionais;
- Após verificação com os presentes da possibilidade de alterar a data da reunião
para as terças-feiras, os mesmos decidiram em manter a primeira segunda-feira do
mês, como já vem ocorrendo, para a realização das reuniões da representação;
- Ficou definido que a próxima reunião a ser realizada em maio acontecerá em
Paranaguá, e o tema a ser discutido será delimitado posteriormente.
Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião.
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