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INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Eduardo da Silva Antonio 30797

DATA DA REUNIÃO

18/12/2020
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

Via plataforma online - Google Meet: https://meet.google.com/qxv-srid-tyo

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Eduardo da Silva Antonio 30797 045-20

Jussara Eliana Utida 1002 035-20

Neuza Maria Garzim 25847 007-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Wanderly Aparecida Bonito Pereira 17065

PAUTA

Anuidade de 2021; Encerramento do ano de 2020; Expectativas para 2021 e outras.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião foi conduzida pelo coordenador Eduardo, pontuando o primeiro item da pauta: os valores da anuidade de
2021 de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos). Foi discutido o quanto o valor é alto,
principalmente para os recém graduados. Apontou-se, também, que os valores foram discutidos em assembleia,
conforme pontuada nas pautas enviadas ao e-mail da comissão. Deliberou-se pensar em estratégias para
promoção de ações entre os psicólogos, para movimentar maior interesse e participação da categoria.
Enfatizou-se os encontros realizados durante o ano de 2020, destacando: 2 encontros presenciais e 6 na
modalidade online. Entre os participantes, foi pontuado a relação da comissão do norte pioneiro com o conselho,
destacando conversas realizadas com a chapa “Dialogando” durante o período eleitoral na cidade de Jacarezinho,
no final de 2019. Foi mencionado que haveria maior incentivo na participação coletiva e entre os participantes.
Muitos participantes informaram que estão com sentimento contrário ao informado durante a campanha eleitoral.
O coordenador Eduardo, salientou sua participação no grupo de trabalho das comissões setoriais e na comissão
editorial da revista Cadernos de Psicologias. Pontuou, também, o incentivo de produções entre psicólogos do
Paraná relatando suas práticas durante o período de pandemia, conforme o tema em vigência da revista
supracitada. Além disso, ele informou como observou, em sua participação, a presença dos membros do conselho.



Definiu-se elaborar uma carta ao conselho, em especial, a chapa: Dialogando, manifestando os sentimentos
destacados durante o ano de 2020 e sua expectativa para 2021. Para tanto, foi estabelecida sua confecção e envio
para os psicólogos do norte pioneiro através do grupo do WhatsApp para ciência, discussão e aprovação coletiva,
antes de ser encaminhado ao conselho.

ENCAMINHAMENTOS

• Solicitar ao Conselho a relação atualizada dos psicólogos do norte pioneiro e suas respectivas formas de contato
(email e telefone);
• Elaborar um documento evidenciando as atividades realizadas pela Comissão do Norte Pioneiro no ano de 2020 e
as expectativas da relação com o Conselho (chapa Dialogando) no ano de 2021;
• Elaborar carta informando sentimentos referentes à relação da Comissão do Norte Pioneiro com a gestão do
Conselho de Psicologia;
• Pensar a promoção de ações entre os psicólogos, para movimentar maior interação da categoria.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

15/01/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

EDUARDO DA SILVA ANTONIO 30797 045-20

E-MAIL

contatoeduardoantonio@gmail.com

mailto:contatoeduardoantonio@gmail.com

