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Nome Completo Nº do CRP

Thaíse Rosseli Moreira Dantas 08/22241

DATA DA REUNIÃO

02/12/2020
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:00

LOCAL DA REUNIÃO

Google meet – online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Loan Aparecido dos Santos Amaral 08/31278 021-20

Elaine de Fátima Rodrigues de Oliveira 08/31288 020-20

Maria de Fátima Silva dos Santos 08/30986 024-20

Fabiana Denise Xavier 08/-29567 025-20

Stephanie Mariane Freitas Piveta 08/16465 029-20

Thaise Rosseli Moreira Dantas 08/22241 030-20

Sergio Bezerra Pinto Junior 08/26037 031-20

Gabriele de Oliveira Passos 08/31440 047-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Alanna Fernandes de Castro 08/31255

Josavias Anthony Oshiro Costa 08/31700

Karen Giovana Fiorenza De Souza 08/19969

Lucas Braibante Tomé Silva 08/20281

Milene Nunes Carvalho 08/18959

Natani Karoline Da Silva Zani 08/29670

Hellen Luisie Florencio Gonçalves 08/31602

Nadia Suzana Gavioli Tomazini de Lira 08/30282



PAUTA

1) Retrospectiva e Dificuldades 2020;
2) Órgãos de Controle Social;
3) Comissão de Direitos Humanos;
4) Calendários de Reuniões Setoriais;
5) Datas importantes a serem trabalhadas em 2021;
6) Sugestões;
7) Organização dos colaboradores da região de Cianorte-PR.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião iniciou-se com o colaborador Sérgio dando as boas vindas aos presentes e propondo uma rodada de
apresentações. Após todos se apresentarem, passou-se a palavra aos colaboradores Loan e Thaíse para se propor
uma reflexão acerca do andamento da comissão setorial durante este ano. A colaboradora Thaíse pontuou que
apesar das dificuldades inerentes ao contexto de pandemia, foi possível realizar algumas ações importantes, como
reuniões abertas, elaboração de matéria para a revista contato, criação da Comissão de Direitos Humanos (CDH)
na setorial, entre outras. Loan pontuou que inicialmente houveram algumas dificuldades para organizar o
andamento da comissão, mas que no momento as coisas caminham bem. Não havendo mais o que discutir a
respeito, iniciou-se a discussão do próximo ponto, que diz respeito ao controle social na setorial. A colaboradora
Stephanie conduziu a pauta relatando acerca da importância da atuação de colaboradores junto ao controle social
local, listou as cadeiras disponíveis para o CRP-PR no controle social da setorial, e enfatizou a importância de
manter as cadeiras conquistadas nos referidos órgãos. Relatou ainda que CDH tem se organizado para que seja
buscada uma cadeira para o CRP-PR junto ao Conselho da Comunidade do município de Cianorte-PR. O colaborador
Loan afirmou que esteve em contato com os representantes do CRP-PR no controle social da região de Umuarama-
PR e verificou-se que as cadeiras do CRP no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e na Comissão
Intersetorial de Elaboração, Acompanhamento e Monitoramento da Política de Atendimento a População em
Situação de Rua encontram-se desocupadas. Stephanie enfatizou a importância de se indicar novos representantes
para manter estas cadeiras, e pontuou também o fato de que em relação ao CMDCA e ao CMAS de Cianorte-PR será
necessária a indicação de novos representantes do CRP-PR no próximo ano. Desta forma, solicitou-se aos presentes
que entrem em contato caso haja interesse em ocupar alguma destas cadeiras. Seguiu-se para a pauta acerca da
CDH, na qual o psicólogo Lucas relatou acerca da criação e trajetória da CDH na setorial, descrevendo as ações que
tem sido realizadas nos últimos encontros e do planejamento para as próximas reuniões. Encerrou sua fala
convidando os presentes para participar deste espaço de trocas da CDH e informando acerca da próxima reunião
que ocorrerá no dia 14/12. Posteriormente, foi pré-estabelecido o calendário de reuniões da setorial para 2021,
sendo informando que o polo de Umuarama-PR se reunirá nas primeiras terças-feiras de cada mês, e o polo de
Cianorte-PR permanecerá com reuniões nas primeiras quintas-feiras de cada mês, sendo que bimestralmente
ambos os polos se reunirão para discutir tópicos comuns. Em seguida, foram definidas algumas datas importantes
que as psicólogas e psicólogos gostariam que fossem trabalhadas pela setorial no decorrer de 2021, dentre as
quais as mais enfatizadas foram: dia do orgulho LBTI e/ou dia contra a LGBTIfobia, dia de combate ao abuso
infantil, dia da luta antimanicomial, dia mundial de saúde mental, entre outras. Ficou como encaminhamento para
a próxima reunião a definição de psicólogas e psicólogos com interesse nas devidas temáticas para planejamento
acerca do que poderá ser realizado. Por fim, foi aberto para demais sugestões relacionadas a setorial, sendo
solicitado pelos presentes que fosse realizado no próximo ano algum evento referente a elaboração de documentos
e/ou sobre avaliação psicológica. Ficou como encaminhamento verificar esta possibilidade junto ao CRP-PR, sendo
esclarecido que estas discussões já vinham sendo empreendidas, porém, o contexto de pandemia acabou por
impossibilitar a realização de evento neste sentido. Não havendo mais o que discutir, a reunião aberta foi
encerrada agradecendo a participação dos presentes e solicitando que colaboradores de Cianorte-PR
permanecessem para definir questões referentes à rotina da região. Permaneceram, portanto, os colaboradores
Stephanie, Sergio e Thaíse, bem como as psicólogas Nadia e Hellen e o psicólogo Josavias. Foi explicada a dinâmica
de funcionamento da setorial, disponibilizada a Resolução nº 007/2019, que dispõe sobre o funcionamento das
comissões setoriais. Diante do exposto, as psicólogas e psicólogo presentes que ainda não compõem a comissão
optaram por acompanhar o andamento desta por alguns encontros antes de serem nomeados formalmente para a



composição através de portaria. Foi discutido, por fim, a necessidade de reorganização da comissão através da
escolha de um coordenador, sendo indicado o colaborador Sérgio, o qual aceitou a indicação. Quanto à divisão de
tarefas, definiu-se que para cada mês ficará responsável um colaborador para verificação do e-mail institucional,
comparecimento à plenária e redação da ata da reunião de comissão. O colaborador Sérgio verificará a
possibilidade de vincular o e-mail institucional ao pessoal para facilitar o acompanhamento dos informes. A escolha
do mês de referência para cada colaborador ficou para ser decidido em próxima reunião com a presença dos
demais colaboradores. Não havendo mais o que discutir, a reunião foi encerrada.

ENCAMINHAMENTOS

- Definição, na próxima reunião, de psicólogas e psicólogos com interesse nas devidas temáticas das datas
importantes levantadas para planejamento acerca do que poderá ser realizado;
- Estudar a possibilidade de evento relacionado à elaboração de documentos na setorial no decorrer do próximo
ano;
- Verificar a possibilidade de vincular o e-mail institucional ao pessoal para facilitar o acompanhamento dos
informes;
- Definição dos meses de referência para cada colaborador do polo de Cianorte na próxima reunião setorial.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

04/02/2020

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Thaíse Rosseli Moreira Dantas 08/22241 030-20

E-MAIL

thaise.md@gmail.com

mailto:thaise.md@gmail.com

