
COMISSÃO SETORIAL

Noroeste
CIDADE

Paranavaí

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Rodrigo Taddeu da Silva 22826

DATA DA REUNIÃO

06/05/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:30

LOCAL DA REUNIÃO

Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Rodrigo Taddeu da Silva 22826 012/20

Jéssica Jorge Francisco 23407 039/20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Glaucia Moro is527

PAUTA

- Repasses da Reunião Plenária de 24/04/21
- informes
- Plano de ação da setorial

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Houve Alteração das datas plenárias - novo calendário repassado à setorial.
Informe sobre Trabalhos da Ulapsi – União Latino-Americana de Entidades de Psicologia - possibilidade de inscrição
nos anos seguintes.
Inscrições para novos textos da Revista cadernos de Piscologias –
https://crppr.org.br/revista-cadernos-psicologias-segunda-edicao/
Vacinação – Maringá, houve reunião entre conselhos profissionais, CRP foi convidado 2 hs antes por mensagem de
whatsapp, não foi possível participar. CRP é autarquia pública, em caso de convite, deve ser formalizado com
antecedência.
Grupo de trabalho biossegurança – houve a apresentação de um documento minuta do protocolo de biossegurança
– contendo o compromisso com a proteção e defesa de vidas. Minuta aprovada.
PL 2803/2020 – deliberar participação em reunião e posicionamento frente ao projeto de Lei que visa a criar
programa de atenção aos problemas de saúde mental ocorridos em virtude do período de distanciamento social a
convite do CFP



Posição do CRP - projeto deve estar alinhado com a ampliação dos recursos da raps, frente ao desmonte de
políticas públicas.
Reunião 28/04 – 15;00hs
Grupo de Trabalho Encontro Paranaense de Psicologia – formação da comissão organizadora e científica
Campanha do Dia da(o) Psicóloga(o) – início das proposições
Seminário Nacional de Psicoterapia – definir estratégias regionais de abordagem ao tema
Judiciário e as demandas em diferentes frentes às equipes – Articulação com instituições
18 de Maio - perspectiva de coletivo houve diálogo sobre convite à mobilização para eventos afetos à data
Lei 13935/19 - articulações com CRESS para efetivação da lei que institui Psicólogas(os) e Assistentes Sociais na
educação básica.

ENCAMINHAMENTOS

Fazer o repasse das informações às psicólogas e psicólogos da região;
Divulgar próximas reuniões
Incluir ação educativa sobre o exercício da profissão no Plano de Ação

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

03/06/2021

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

