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PAUTA

1- MEMORANDO INTERNO 0127-21 da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) sobre a Presença da(o)
Psicóloga(o) em ações de desapropriação de posse e busca/apreensão;
2- Retomada da agenda de reuniões técnico administrativas na SMAS;
3- Nova equipe CREAS I para triagem e acolhimento;
4- Estagiário profissional em Psicologia na SMAS de Foz do Iguaçu;

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1- Foi apresentado o Memorando interno 0127-21 encaminhado pela Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)
para as CPAS solicitando sobre a exigência do Judiciário da Presença da(o) Psicóloga(o) em ações de
desapropriação de posse e busca/apreensão. As colaboradoras discutiram que não há clareza sobre a característica
de desapropriação a qual trata o oficio, bem como sobre a natureza do atendimento que os solicitantes esperam
que os profissionais Psicólogos e Assistentes Sociais da Politica de Assistência desempenham neste contexto.
Discutiu-se que é inegável que o publico a que se refere as ações compõe a prioridade do atendimento da
assistência social, no entanto a eventual presença do técnico no ato de apropriação não significa o acolhimento
ideal as demandas deste público. Portanto se faz necessário entender qual o objetivo da inclusão deste
profissionais nestes atos para melhor orientação sobre o que compete a assistência social ou não neste cenário.
Proposto a elaboração de documento em atenção a esta demanda.
2- Discutiu-se sobre a natureza dos debates que são tratados durante as reuniões da CPAS em Foz, uma vez que a
planejamento da Comissão é utilizar este espaço para trabalhar questões técnicas e de estudo da atuação do
Profissional de Psicologia na Politica Publica de Assistência Social, e por vezes as colaboradoras se veem debatendo
acerca de questões técnicas de gestão local dos equipamentos, as quais são importantes, porém absorvem a
agenda por não haver outro espaço para esta troca. Sugeriu-se a retomada da agenda de reuniões técnico
administrativas na SMAS de Foz do Iguaçu, uma reunião que era utilizada para encontro dos Psicólogos de todos os



equipamentos, para a discussão técnico operacional, de fluxos e protocolos nos serviços locais a qual não acontece
a demasiado tempo.
3- A Psicóloga Luana do PAEFI, relatou que foi composta uma nova equipe no CREAS I para acolhimento dos casos
recebidos naquele equipamento, a título de informação sobre a criação desta equipe composta por uma Psicóloga e
uma Assistente Social, a Profissional comenta que foi constituída com critérios específicos fixados pelas equipe do
local, como uma alternativa inédita em busca de atender a demanda chamada reprimida que existe no CREAS I de
Foz do Iguaçu. Foi pontuado que esta alternativa possui necessidade de monitoramento continuo de suas ações, e
por hora o critério para inicio dos trabalhos é o tempo de espera decorrido do caso para atendimento no CREAS I.
4 -Foi levantada a pauta sobre o estagiário profissional em Psicologia na SMAS de Foz do Iguaçu, uma vez que
algumas profissionais foram questionadas pelas estagiárias de outros equipamentos que não o delas, sobre a carga
horaria a ser cumprida nos equipamentos, como por exemplo uma estagiária de Psicóloga que foi solicitada que
cumprisse a carga horaria de 12x36, em um serviço de acolhimento, sendo que ainda não teria profissional
Psicólogo na supervisão direta no espaço. Como até então as colaboradoras da Comissão não tinham
conhecimento, discutiu-se estudar o edital de contratação destes estagiários para verificar se há alguma questão
sobre carga horaria, bem como a possibilidade de uma orientação oficial para a SMAS e ao Psicólogos via CRP,
sobre o exercício do estagio Profissional de Psicologia, esclarecendo eventuais irregularidades.

ENCAMINHAMENTOS

1-Elaboração conjunta de documento em retorno a solicitação da COF, com prazo de uma semana (07/06/2021)
para finalização;
2- Elaboração conjunta de oficio para a SMAS solicitando espaço para a agenda de reuniões dos Psicólogos(as) em
horário de expediente, com prazo para finalização na próxima reunião;
3- Estudo e Elaboração conjunta de orientação acerca dos estágios profissionais em Psicologia para a SMAS, com
prazo de finalização na próxima reunião.
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