ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS
COMISSÃO Psicologia na Assistência Social
Data 19 DE outubro DE 2017 Horário: Das 19h30 às horas
Local: Zoffice UMUARAMA
Participantes: Débora Piffer, Camila Minzon, Gésica Piraccini, Anne Tatila Borges e Débora Cristina da
Mata

Pauta: Aprovação da Ata reunião do dia 20 de setembro de 2017; Relato da apresentação
da sugestão de Nota de Repúdio ao CMAS (em anexo); Ofício encaminhado a SEDS
solicitando contato dos (as) profissionais e Psicologia da Região; Apresentação do serviço
de media complexidade PAEF da Proteção Social Especial. Inclusão de pauta: Leitura do email encaminhado pela coordenadora das comissões CRP PR informando as datas
comemorativas.
Desenvolvimento da Reunião:
Iniciou-se a reunião fazendo leitura da Ata da reunião anterior, aprovada por
unanimidade.
Em seguida, conversaram sobre a aprovação unanime no CMAS da sugestão de nota
de repúdio, o plenário deliberou para publicação em Diário Oficial, encaminhamento para
CEAS, CNAS e Câmara do Deputados e Senadores.
A coordenadora repassou informou que o chefe da SEDS respondeu o ofício do CRP,
comunicando os contatos das(os) profissionais de picologia que atuam no Escritório
Regional e que será encaminhado outro ofício solicitando os contatos dos(as) profissionais
da psicologia da região.
Em seguida realizou-se leitura do e-mail encaminhado pela coordenadora das
comissões CRP PR Milena, informando as datas comemorativas que podem inspirar
organização de publicações, ações e/ou eventos através das comissões.
A colaboradora Dieli mediou as discussões sobre o PAEFI através do vídeo CREAS:
dúvidas e questões sobre o PAEFI, diponível no Blog Psicologia no SUAS. As discussões
foram sobre o instrumento Plano de Acompanhamento da Família, considerando um
modelo prático para execussão com a família; atendimentos de casos judicializados. Dieli
apresentou sua percepção de uma visita técnica que realizou no dia 11 de outuro de 2017
na cidade de Toledo-Pr, em que há um fluxo de atendimento para identificação de violência
e acompanhamento da vítima. A comissão refletiu sobre as dificuldades do trabalho no
cotidiano em função da defasagem de equipe e escassez de recursos materiais que
compromete significativamente a continuidade e qualidade do trabalho desenvolvido.
Para finalizar, a comissão entende que há muito trabalho a ser feito para qualificação
dos serviços socioassistenciais que pode ser iniciado por uma dialogicidade entre ténicos e
gestores.

Encaminhamentos: Apresentação dos serviços de Medidas Socioeducativas e Alta complexidade da
Proteção Social Especial.
Data próxima reunião: 16 de novembro de 2017

