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INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Larissa Schelbauer 08/19051

DATA DA REUNIÃO

18/02/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:07
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

Plataforma Meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Andressa Trevisan dos Santos 08/19582 136-19

Amanda Ester Gonzáles 08/28658 142-19

Luana Caroline Schafer 08/22801 084-20

Mainara Vicentini 08/22528 139-19

PAUTA

1) Consulta COF sobre produção de documentos no SUAS- elaboração de resposta/informativo à COF.
2) Participação dos psicólogos na Conferência Municipal de Saúde Mental
3) Informações breves sobra a Mostra de Psicologia no SUAS;
4) Repasse de informações sobre a última reunião Plenária.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião iniciou-se com o repasse breve de informações sobre os temas discutidos em ultima plenária, com
enfoque nas reflexões sobre a situação de Pandemia e as dificuldades de pensar em propor encontros presenciais ,
considerando a necessidade de cuidados com a vida dos profissionais, suas famílias e população em geral. relatou-
se sobre a discussão em relação a forma como será realizado o COREP e que, na plenária ficou-se estabelecido por
tentar mantê-lo de forma presencial, a priori.
Em relação as pré-conferencias e conferencias de Saúde Mental, a psicóloga Larissa contou brevemente, conforme
informações que tinha sobre sobre a organização das mesmas e que sentiu ausência da participação dos psis
lotados no serviços públicos municipais, uma vez que a temática é pertinente a toda e qualquer política pública.
Expressou que alguns participantes, representantes de outras classes de trabalhadores, relataram para ela (algo
que também foi impressão da própria psicóloga) que dos psis participantes, os discursos vinham mais em tons
corporativistas do que em defesa da própria política de saúde e RAPS. Foram várias as propostas e debates em pré-
conferencias na qual solicitavam-se a contratação do profissional psi, unicamente, sendo que a realidade atual do
município, todos os profissionais de saúde estão em defasagem.
Sobre o documento-resposta elaborado pela COF, as psicólogas debaterem pontos de discussão que se fizeram
pertinentes, enfatizando que a dúvida apontada a COF também é algo afeto a própria CPAS, uma vez que há



necessidade de novas resoluções que deem conta da diversidades de atividades e complexidades do próprio SUAS.
Informou-se ainda sobre a reunião coletiva das CPAS, no dia 21/02, visando organização da Mostra de Psicologia no
SUAS que acontecerá no estado do PR.

ENCAMINHAMENTOS

a) Realização de breve reposta à Consulta COF e encaminhamento desta ao CRP ainda nessa semana.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

29/03/2022

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Larissa Schelbauer 0819051 138-19

E-MAIL

larischel@hotmail.com
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