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DATA DA REUNIÃO
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LOCAL DA REUNIÃO

Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Rodrigo Taddeu da Silva 22826 012-2020

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Jéssica Jorge Francisco 23407

Caroline Lima Gimenes 26909

PAUTA

-Plenária do dia 29/08;
-Assembleia geral orçamentária;
-Reunião com a Comunicação sobre mudanças no site (página das setoriais);
-informes.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Rodrigo explanou sobre o Grupo de trabalho para divulgação de movimentos sociais no site do CRP; os(as)
colaboradores(as) discutiram sobre a articulação da comissão com movimentos sociais e quais são eles. Foi
relatado a aproximação da Comissão com o Coletivo LGBTI+ de Paranavaí e, por não haver organização de
movimentos na região, não existe mais contatos por enquanto. Rodrigo comentou que outro ponto discutido na
reunião plenária foi o voto de confiança para funcionários(as) do CRP. Pois, em decorrência da pandemia,
funcionários(as) têm tido dificuldades em relação aos prazos de trabalho, até mesmo por questões de cuidado à
covid e análise de denúncias. Que foi sugerida que essa mensagem fosse divulgada para a categoria. Sobre a
prestação de contas de 2019, que teve uma receita positiva. Sobre a assembleia geral orçamentária, que teve
pouca participação dos profissionais, com cerca de 50 participantes, que a anuidade para 2021 foi aprovada em R$
513,79, com desconto de 15% (quinze por cento) para pagamento à vista até 31 de janeiro de 2021; o desconto de
20% para psicólogo iniciante (24 meses); e o valor de R$ 260,29 para empresa com capital social até R$ 50.000,00,
e R$ 513,79 para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01. Sobre a reunião com a Comissão de



Comunicação, Rodrigo comentou que houve uma revisão do site, com página própria para as setoriais, que cada
setorial deverá elaborar um texto sobre a comissão e colocar 1 imagem representativa. O prazo é até dia 30 de
setembro para enviar por e-mail. Foi designado para Jéssica ficar responsável pelo acompanhamento do e-mail e
das informações do site. Que haverá alteração na arte para divulgação das reuniões abertas. A setorial poderá
escolher a forma como será divulgado. Foi sugerido o envio do calendário com as próximas reuniões abertas para o
CRP. Caso não ocorra o calendário, a comunicação para o CRP deve ocorrer com no mínimo 15 dias antes da
realização da reunião. Em relação aos informes, Rodrigo comentou que o NUPSI - Núcleo de Psicologia e Migrações
está fazendo levantamento de instituições de ensino que atendem imigrantes.

ENCAMINHAMENTOS

Rodrigo deverá abrir documento para elaboração do texto para a página da setorial;
Jéssica entrará em contato com o Núcleo Regional de Educação para ter informações;
Todos(as) colaboradores(as) - elaborar texto e imagens para o site e divulgações.
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