COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRP-08

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 14/08/2017

PAUTA:
1. Moção CMAS São José dos Pinhais;
2. Encaminhamentos do Evento realizado em 26/07.
A reunião iniciou-se às 19 horas e foi realizada na sede do CRP-08. Estavam
presentes o conselheiro Luciano Bugalski – CRP 08/11857, o psicólogo Nadir
Lara Júnior - CRP 08/24645, e as psicólogas Amanda Carollo Ramos da Silva
– CRP 08/16569, Lígia Maria Gubert Souza – CRP 08/16384 e Roberta Lis
Vizzotto Alcântara Lopes Ayres – CRP 08/09311 (sendo esta sua primeira
participação em reunião da Comissão).
Antes de entrar na pauta, Luciano e Amanda comentaram com os demais
sobre a plenária extraordinária do dia 11/08, que teve como assunto as
Comissões Especiais (Temáticas).
Iniciando a pauta da reunião, Luciano trouxe cópia da moção de “indignação”
aprovada na conferência municipal de Assistência Social de São José dos
Pinhais, realizada no mês de julho. Todos os presentes leram a moção e
discutiram a respeito de seu conteúdo, que pareceu confuso. Pelo que se pode
entender, a moção de “indignação” refere-se ao fato do CRP-PR manter
vigente até o momento a “Nota Técnica sobre a Elaboração de Documentos
Escritos por psicólogos no Sistema Único de Assistência Social – SUAS” de
junho de 2015, mesmo após ter sido publicada a “Nota Técnica nº 001/2016 –
CONPAS/CFP”. Os presentes fizeram uma breve leitura das Notas Técnicas e
discutiu-se o conceito de “avaliação psicológica”. Ficou acordado que os
membros da Comissão irão estudar os referidos documentos e será solicitado
que o CRP oficie o CMAS de São José dos Pinhais para maiores
esclarecimentos sobre o conteúdo da moção. Definido isso, entrou-se no
segundo assunto da reunião. Foram retomadas as questões do evento
realizado pela Comissão em 26/07. Os dados levantados, através dos

questionários e das oficinas em grupo, precisam ser tabulados e analisados.
Foi sugerido pelos membros que se visse a possibilidade de um funcionário do
próprio Conselho (estagiário ou aprendiz) fazer a tabulação dos dados. Luciano
verificará com o CRP se este apoio será possível. Caso contrário, a Comissão
se organizará para esta atividade.
A reunião se encerrou às 21h. A próxima reunião da Comissão acontecerá em
11/09. Sem mais para o momento, eu, Amanda Carollo Ramos da Silva,
encerro esta ata.

