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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17/01/2017 

 

PAUTA: 

1. Planejamento Estratégico; 

2. Concessão de Benefícios Eventuais por psicólogos. 

 

A reunião iniciou-se às 19 horas e foi realizada na sede do CRP-08. Estavam 
presentes a conselheira Débora, coordenada da Comissão, e as psicólogas 
Lígia, Juliana e Amanda. Inicialmente, todas as participantes se apresentaram. 
Débora, na sequência, explicou sobre o funcionamento da Comissão, 
entregando às novas participantes (Juliana e Amanda) a Resolução CRP-08 nº 
003-2016. Foi falado sobre o horário e frequência das reuniões, bem como forma 
de trabalho. Abordou-se, então, os itens da pauta. 1. Planejamento 
Estratégico: A coordenadora apresentou o Planejamento Estratégico e seus 
Eixos. Relatou que o grupo deve propor ações para as metas, cujos 
responsáveis sejam as Comissões. Tais ações devem ser direcionadas tanto 
para a categoria de psicólogos, quanto para a sociedade em geral. A ideia é que 
seja proposta uma ação por trimestre. Débora enviará por e-mail um esboço de 
ações, e as demais participantes complementarão. Durante o mês, o grupo 
trabalhará nesta construção, via e-mail. 2. Concessão de Benefícios Eventuais 
por psicólogos: O CRP recebeu o ofício circular nº 0171-16/DT-CFP com o 
encaminhamento de ofícios ao CONGEMAS e aos CEAS orientando a respeito 
da concessão de benefícios eventuais por psicólogos no SUAS. O grupo fez a 
leitura em conjunto destes documentos, nos quais o CFP se posiciona a favor de 
o profissional da Psicologia executar tal atividade na Política de Assistência 
Social. As participantes discutiram esses documentos e o posicionamento do 
CFP, que se contrapõe ao direcionamento do CRESS aos assistentes sociais – 
de que a concessão de benefícios seria privativa do Serviço Social. Débora 
relatou que será composto um grupo de trabalho para discutir esta questão, e 
que as demais psicólogas serão informadas, para possível participação. Foi 
sugerido que representantes do CRESS sejam chamados a compor este GT. 
Foram entregues duas cópias do documento NOTA TÉCNICA COM 
PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA NO 
ÂMBITO DO SUAS para estudo e continuidade das discussões. Foi ainda falado 
sobre as reuniões do FETSUAS e sobre a importância de participação neste 
espaço. A reunião se encerrou às 20h50, sendo que o próximo encontro 
acontecerá em 14/02/2017 às 19h no mesmo local. Sem mais para o momento, 
eu, Amanda Carollo Ramos da Silva, encerro esta ata. 


