
 

 

ATA DE REUNIÃO 
 
 

COMISSÃO SETORIAL     CIDADE 

Setorial Sudoeste Pato Branco 

 
 
COORDENADOR(A) DA REUNIÃO 

Nome Completo Nº DO CRP Nº DA PORTARIA 

André Preuss 08/29662 059/20 

 
 
DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO INÍCIO   HORÁRIO TÉRMINO 

17/03/2021 19:45 20:30 

 
 
LOCAL DA REUNIÃO 

Reunião Remota – Google Meet 

 
 
COLABORADORES PRESENTE 

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria 

André Preuss 08/29662 059/20 

Camila Montegutti 08/26750  

Gabriela Frigoto Zorzan  08/19532  

Maiara Ribeiro Barbosa 08/28787  

 
 
 
PAUTA 
1 – Medida do supremo sobre Avaliação Psicológica; 
2 – Vacinação de profissionais da saúde setor privado; 
3 – Assuntos da última plenária CRP. 
 
 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

Iniciada a reunião com o primeiro ponto de pauta sobre a medida emitida pelo STF em relação a 
comercialização dos testes psicológicos não ser mais privativa para profissionais psicólogos. Os 



 

tramites dessa ação acontecem desde de 2004, nesse período considerado inconstitucional a compra 
dos testes psicológicos apenas por psicólogos. Essa ação continuou sendo pauta em 2005, ano que em 
que foi argumentada. Entretanto, de 2005 a 2018 a ação ficou paralisada, pois nesse período houve 
três ministros relatores diferentes, até assumir o atual. A partir desse tramite, discutiu-se sobre o 
posicionamento do Conselho Federal de Psicologia. O CFP entrou com recurso, através de elementos 
para releitura da decisão. Além disso, foi lembrado que, ainda continua função privativa do psicólogo 
a Avaliação Psicológica. Outra pauta discutida nesta reunião, foi referente a vacinação do covid-19 
aos profissionais que não abrangem os setores de saúde. Principalmente, sobre como os municípios 
estão ou não incluindo os profissionais psicólogos atuantes no âmbito particular nas demandas de 
vacinação. Nesse sentido, pontuou-se que os psicólogos que atuam na assistência social não são 
considerados profissionais de saúde, por isso não haveria doses disponíveis para vacinação desses 
profissionais, assim como psicólogos da educação. Discussões sobre o aumento de demandas no setor 
de baixa e média complexidade da assistência social foram pontuadas, considerando o aumento 
significativo de pessoas procurando os serviços assistenciais nos anos de 2020/2021 devido a 
pandemia, o que corrobora com a preocupação de contaminação dos profissionais em questão. Outro 
ponto evidenciado, que possui relação com a pauta anterior, é de que a vacinação do setor particular 
não precisaria ser considerada prioridade, visto que profissionais que estão mais expostos não foram 
vacinadas e possivelmente nem vão receber, tendo como premissa um olhar para o coletivo. Último 
ponto exposto, foi referente a participação do profissional André na ultima plenária do CRP. André 
pontuou que a única pauta relacionada a comissão setorial foi de um projeto temático sobre as 
comissões setoriais. 

 
 
ENCAMINHAMENTOS 

1 – Ficou acordado a participação na próxima plenária da profissional Maiara, e demais caso tiverem 
disponibilidade. 

 
 
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

14/04/2021 

 
 
COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA 

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria 

André Preuss 08/29662 059/20 
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