
COMISSÃO SETORIAL

Campos Gerais
CIDADE

Ponta Grossa

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Luiz Henrique Palavicini Selivan 08/23504

DATA DA REUNIÃO

23/06/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:25

LOCAL DA REUNIÃO

MEET (Online)

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Denis dos Santos Costa 08/10950 041-20

Edilvana Maria Graff 08/274 012-19

Luiz Henrique Palavacin Selivan 08/23504 016/19

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Gisele de Fátima Zelenski 08/12337

Daniella Fankin Bett 08/08094

Franciane Martinazzo 08/18880

Lillian Kosteski 08/19639

PAUTA

1. Apresentação e acolhimento de nova representante da Comissão Setorial dos Campos Gerais;
2. Plataformas de atendimento psicológico e orientação fiscal;
3. Plenária;
4. Portarias;
5. Lei 13935/19;
6. Reunião aberta;
7. COMORG;
8. Assuntos gerais.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Apresentação de todos os presentes e acolhimento à colega Lillian Kosteski como nova integrante da Setorial
dos Campos Gerais.



2. Gisele trouxe para discussão as plataformas de atendimento psicológico online. A partir disso foram levantados
alguns questionamentos a respeito da fiscalização e orientação da prática neste modelo, propagandas envolvendo
valores e também dúvidas quanto à declaração fiscal. A equipe concorda que apesar de ter muitos pontos positivos
com a iniciativa destas plataformas, seria interessante e até necessário, a criação de parâmetros para seu
funcionamento legal. Outro ponto abordado, simultaneamente, foi a deficiência muito clara quanto à orientação
fiscal por parte da categoria. Questionou-se então se não seria algo interessante e válido, realizarmos algo para
orientar os profissionais com relação a estas questões. Quem sabe incluir um conteúdo informativo no próprio site
do CRP-08, acreditamos que estas instruções são do interesse de todos, enquanto profissionais e principalmente,
enquanto cidadãos brasileiros.

3. Gisele solicita algumas orientações e esclarece algumas dúvidas quanto a sua participação como representante
setorial na Plenária que ocorrerá em 26/06/21.

4. Luiz informou que colocou em pauta da próxima Plenária a solicitação das portarias das psicólogas Gisele
Zelenski (CRP - 08/12337) - Ponta Grossa e Daniella Fankin Bett (CRP-08/08094) - Piraí do Sul como representantes
da Comissão Setorial dos Campos Gerais.

5. A Lei 13935/19 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas da
educação básica. Tendo em vista o que se propõe em lei, Daniella faz um questionamento quanto à
regulamentação da mesma nos demais municípios, compartilhando uma experiência particular sobre o
desenvolvimento de um projeto onde tem obtido bons resultados no município de Piraí do Sul. Denis fala da
possibilidade da colega participar e compartilhar da experiência, nas reuniões da Comissão de Psicologia Escolar e
da Educação.

6. Fica acordado que a próxima reunião da setorial será no modelo aberto, sua divulgação será de maneira informal
através de texto simples comunicando e convidando os profissionais interessados. Pretende-se com este formato,
apresentar a setorial e seus representantes, convidar novos membros, informar quais as funções da Comissão
Setorial e principalmente, fortalecer o vínculo com a categoria. Edilvana e Denis trazem um pouco de suas
experiências com as reuniões abertas na Comissão dos Estudantes.

7. Comunicação aos demais representantes, a participação das psicólogas Edilvana Maria Graff (CRP-08/10274) e
Gisele Zelenski (CRP - 08/12337) na Comissão Organizadora do Congresso Nacional de Psicologia (COMORG).

8. Luiz informa aos novos representantes sobre e-mail institucional do CRP-08. Ficou de passar login e senha.

ENCAMINHAMENTOS

1. Levar assunto das plataformas e orientação fiscal à COF (Comissão de Orientação e Fiscalização).
2. Solicitar a participação da psicóloga Daniella em reunião da Comissão de Psicologia Escolar e da Educação.
3. Desenvolver texto de divulgação (reunião aberta Setorial Campos Gerais).
4. Luiz passar login e senha (e-mail institucional CRP-08).

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Gisele de Fátima Zelenski 08/12337

E-MAIL

gizelenski@gmail.com

mailto:gizelenski@gmail.com

