
COMISSÃO SETORIAL

Noroeste
CIDADE

Paranavaí

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Rodrigo Taddeu da Silva 22826

DATA DA REUNIÃO

08/04/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Rodrigo Taddeu da Silva 22826 012-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Jéssica Jorge Francisco 23407

Glaucia Moro Dupret 08/is527

PAUTA

- Repasse da Reunião Plenária do dia 27/03/21;
- Plano de ação da setorial;
- Ação educativa para a categoria;
- informes.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

• Resolução 001/2021 – trata da assinatura digital por conselheiros do CRP-PR em documentos, no contexto da
pandemia.

• Consulta pública: referências técnicas psi nos cras – foram realizados 2 encontros, a fim de colher informações de
profissionais para as referências técnicas. prazo para receber contribuições foi prorrogado até o dia 23 de abril pelo
seguinte link: https://forms.gle/rC9Wmho96mQsKwsE9

• Psicologia anomalística – nova comissão, com o objetivo: discutir questões não respondidas ainda pela ciência
psicológica.

• Na última plenária, houve a apresentação da Prestação de contas de 2020, que foi aprovada. Destaque para
economia com plenárias e eventos, em decorrência das medidas preventivas à Covid-19.



• Aquisição de sede Londrina – está em análise

• Nota do CRP-PR 300,000 mortes por covid brasil – não são números, são vidas!

• Posicionamento sobre governo federal – Bolsonaro leu carta de suicídio em pronunciamento - Conselho analisa
como se posicionar, não significa que não seja contra.

• Vacinação nos municípios - crítica à gestão federal e ministério Da saúde. Municípios adotam planos diferentes.

• Grupo de trabalho formado sobre 18 de maio.

• Comissão de direitos humanos de maringá – processo de articulação do conselho municipal LGBT

• Plano ação setorial – será desenvolvido pela comissão, entre os meses de abril e maio.

• Sugestão da COF - ação da comissão setorial, no sentido de informar a categoria sobre as diferenças entre o
trabalho da(o) psicóloga(o) e da(o) profissional formado em psicanálise. Sugestão da comissão de uma nota
veiculada em jornal do município.

ENCAMINHAMENTOS

Fazer o repasse das informações aos profissionais da região;
Elaborar o plano de ação da setorial;
Verificar possibilidade de publicação da nota educativa.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

29/04/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Rodrigo Taddeu da Silva 22826 012/20

E-MAIL

noroeste@crppr.org.br

mailto:noroeste@crppr.org.br

