COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRP-08

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 13/11/2017

PAUTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nota Técnica nº 001/2016 - CONPAS X Nota Técnica nº 02/2015 - CRP;
Plenária de Comissões – 24/11
Frente Paranaense em Defesa do SUAS
Reunião com CRESS – FETSUAS
Evento Psicologia Jurídica
Calendário 2018
Evento EPP
Questionários – Perfil dos Psicólogos do SUAS

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.
1. Definiu-se que na plenária dos dias 08 e 09/12 a Comissão fará
apresentação da Nota Técnica 001/2016 da CONPAS, no intuito de
aprová-la, bem como de revogar a Nota Técnica nº 02/2015 do CRP-PR.
Amanda elaborará os slides da apresentação, que serão discutidos em
reunião extraordinária da Comissão (04/12/2017);
2. Luciano relembrou os colaboradores da plenária de Comissões, que
acontecerá em 24/11 a partir das 14h. Participarão Luciano e Nadir.
Amanda, Lígia e Roberta justificaram o motivo de não poderem
participar nesta data. Na ocasião, serão apresentados os dados
preliminares da pesquisa realizada pela Comissão;
3. Luciano comentou que em 10/11 houve um evento realizado pelo
CRESS, no qual o CRP foi representado pela conselheira Semíramis. O
objetivo do evento foi iniciar formalmente a “Frente Paranaense em
Defesa do SUAS”, através da qual serão feitas articulações em defesa

do SUAS, haja visto os cortes orçamentários previstos e o consequente
desmonte dos Serviços.
4. Luciano continuou relatando sobre reunião realizada entre CRESS e
CRP na semana anterior, sendo discutido como vem acontecendo os
encontros do FETSUAS. A intenção é que ambos os Conselhos se
posicionem e façam valer o Regimento Interno do Fórum. Roberta e
Amanda ficaram de levantar informações sobre o FETSUAS. Amanda se
disponibilizou a participar da próxima reunião do Fórum para entender o
seu funcionamento.
5. Está previsto para o mês de março/18 evento da Comissão de
Psicologia Jurídica sobre produção de documentos. Foi sugerido que a
Comissão de Psicologia na Assistência Social colabore com o evento.
Luciano agendará reunião conjunta entre as duas Comissões para
discutir como poderemos contribuir.
6. Para 2018, a Comissão definiu manter as reuniões na segunda segundafeira do mês. Também pretende realizar um próximo evento por volta do
mês de abril.
7. Em relação ao Encontro Paranaense de Psicologia de 2018, discutiu-se
que

seria

interessante

a

Comissão

fazer

uma

mesa-redonda

apresentando os dados da pesquisa realizada sobre o perfil dos
psicólogos que atuam no SUAS. Luciano fará contato com as demais
Comissões de Psicologia na Assistência Social do estado a fim de
alinharmos uma segunda ação para o evento em conjunto.
8. Sobre os questionários, Amanda finalizará a compilação das questões
“abertas”, que estão pendentes. Ao término desta etapa, a Comissão
fará a análise dos resultados e discutirá os próximos encaminhamentos.
A reunião se encerrou às 21h. O próximo encontro da Comissão acontecerá
em 04/12/2017. Sem mais para o momento, eu, Amanda Carollo Ramos da
Silva, encerro esta ata.

