
COMISSÃO SETORIAL

Campos Gerais
CIDADE

Irati

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Gustavo Filipowski 08/27778

DATA DA REUNIÃO

05/10/2020
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:00

LOCAL DA REUNIÃO

Online. Google meet.

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Edilvana Maria Graff 08/10274 012-19

Gustavo Filipowski 08/27778 015-19

Luiz Henrique Palavacin Selivan 08/23504 016-19

Viviane Luísa Berger Silva 08/23608 014-19

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Ana Ligia Bragueto 08/08334

Denis dos Santos Costa 08/10950

PAUTA

1 Evento setorial sobre infância.
2 Verificação do email da setorial.
3 Comissão do estudante.
4 Foto e apresentação da setorial.
5 Não participação de alguns colaboradores.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Sobre o evento Gustavo relatou que teve retorno da professora e psicóloga Michele Cervo que está em diálogo com
o médico Ricardo Lugon para acertar uma data para ambos fazerem o encontro com a setorial para debater a
infância, ambos passaram a data de 30 de novembro, assim há tempo hábil para elaborar o projeto e ainda
divulgar o evento.
Sobre a verificação do email da setorial foi repassado que no mês de outubro Gustavo é o responsável por verificar
o e-mail e repassar para as demais da comissão.



Edilvana relatou que foi discutido na reunião da comissão do estudante (03/10/20) sobre a manutenção da ideia de
construir uma rede social independente, para o ano de 2021, por volta de março de 2021. Ocorrerá esse ano o
planejamento das ações para o ano seguinte. Surgiu a ideia de convidar profissionais para participar da comissão
dos estudantes para debater temas específicos, assim Denis e Edilvana relatou que o colaborador Gustavo será
convidado por uma das estudantes participante do grupo. Relataram que o grupo de estudantes que está perto de
se formar na graduação gostaria de saber sobre a possibilidade de se tornar colaborador no ano seguinte, a
comissão setorial discute essa possibilidade, que eles podem ficar na comissão para no futuro se tornar
coordenador, e outra possibilidade é a criação da comissão de iniciantes.
Sobre a foto e apresentação da comissão para o site do CRP Edi comentou que pediu retorno da comissão de
comunicação e ainda não teve retorno. Gustavo relatou que deu início no texto, mas que ainda não foi terminado,
comentou que até o dia 09/10/20 vai enviar para os demais participantes da comissão que vão analisar e assim
enviaremos o texto para a comissão de comunicação.
Foi discutida a não presença dos colaboradores Romualdo e Douglas nas últimas reuniões, entretanto a comissão
não chegou em algum consenso.
Luiz relata que em Irati a psicóloga e a terapeuta ocupacional alocadas por modalidade de “pregão” foram
demitidas e o contrato suspenso. Isso porque o CRP recebeu denúncias da forma de contratação que é ilegal e o
CRP acionou o Ministério Público. A comissão fez uma discussão acerca do tema da precarização do trabalho, que
nesse caso a colega estava em situação de trabalho precária e o encaminhamento legal pediu a imediata
suspensão do contrato, o que acaba por deixar novamente a trabalhadora em situação de desassistência visto a
demissão imediata, a comissão discutiu como garantir que essas contratações não ocorram, uma das ideias que
surgiu foi de elaborar denúncias quando o edital estiver correndo, assim evita o prejuízo para as trabalhadoras que
se deslocam de municípios para trabalhar e acabam com demissões inesperadas.

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos aprovados
Ficou combinado de estimular os estudantes que estão quase se formando a criar comissão iniciante.
Gustavo vai finalizar o texto da apresentação da equipe até dia 09 de outubro e enviar para comissão setorial dos
campos gerais para na sequência ser enviado para a comissão de comunicação.
Dar início a escrita do projeto do encontro online com as psicólogas e psicólogos da setorial dos campos gerais para
o dia 30 de novembro, informar a técnica Allana sobre essa proposta e verificar a sua viabilidade.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

02/11/2020

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Gustavo Filipowski 08/27778 015-19

E-MAIL

gustavopkr@gmail.com

mailto:gustavopkr@gmail.com

