
COMISSÃO SETORIAL

Oeste
CIDADE

Cianorte

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Sérgio Bezerra Pinto Júnior 08/26037

DATA DA REUNIÃO

11/11/2020
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:30

LOCAL DA REUNIÃO

Reunião Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Stephanie Mariane Freitas Piveta 08/16465 029-20

Thaise Rosseli Moreira Dantas 08/22241 030-20

Sérgio Bezerra Pinto Júnior 08/26037 031-20

Suzana Raquel de Lemos Dutra 08/30359 032-20

PAUTA

01) Planejamento para Reunião Aberta; 02) Reorganização de tarefas; 03) Calendário de Reunião e Plenárias; 04)
Meses de destaque - Eventos; 05) Fotos para pagina do CRP; 06) Conselho de Drogas.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

01) Planejamento para Reunião Aberta: Diante da ultima reunião a ser realizada no ano de 2020, é sugerido por
esta comissão que seja realizada uma reunião aberta em conjunto com os dois polos CIANORTE e UMUARAMA,
vizando reunir os representantes de controle social, conselho da comunidade, representante setoriais e demais
profissionais da categoria que possam contribuir e participar de forma ativa no ano de 2021; 02) Reorganização de
tarefas: Tendo em vista que muitos colaboradores com portaria tem se ausentado das reuniões periodicas da
Comissão setorial, será necessário redistribuir algumas atividades para o ano seguinte; 03) Calendário de Reunião
e Plenárias: Buscando a maior integração e participação da comissão setorial oeste com o CRP, visamos o
planejamento destes calendários para o proximo ano em conjunto - no entanto diante da ausencia de muitos
colaboradores, a pauta será adiada para a proxima reunião; 04) Meses de destaque - Eventos: Foram levantadas
possiveis datas de relevancia para a Psicologia para serem discutidas e disseminadas entre os profissionais dessa
setorial no proximo ano, forma elas: Abril - Mês do Autismo; Maio - Luta Antimanicomial; Agosto - Dia do Psicólogo;
Setembro - Setembro Amarelo; Outubro - Dia de Saúde Mental; 05) Fotos para pagina do CRP: Diante da
apresentação da reunião realizada no dia 29/10, acompanhamos a criativa pagina desenvolvida com os "rostinhos"
dos representantes da setorial dos Campos Gerais. Sendo assim fica decidido o envio das fotos dos representantes
setoriais para o desenvolvimento da pagina da setorial Oeste. 06) Conselho de Drogas: Diante das demandas
recorrentes nessa area em Cianorte, será encaminhado o regimento interno deste conselho, ao colocaborador
Cesar para esclarecimento de duvidas e possivel solicitação de uma cadeira em nome do CRP.



ENCAMINHAMENTOS

01) Desenvolvimento e envio de convites para a próxima reunião aberta - se possível em parceria com a
comunicação do CRP (Responsável: Sérgio/Stephanie); 02) Envio das fotos a comunicação para desenvolvimento da
pagina da setorial até sexta-feira, dia 20/11. (Responsável: Sérgio); 03) Envio do Regimento Interno do Conselho de
Drogas do Município de Cianorte ao colaborador Cesar para esclarecimento de duvidas e orientações (Responsável:
Thaise).

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

02/12/2020

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Sérgio Bezerra Pinto Júnior 08/26037 031-20

E-MAIL

serginhocne@hotmail.com

mailto:serginhocne@hotmail.com

