
PONTOS DE PAUTA APAF DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

1. Proposta Orçamentária do CFP para Exercício 2018; 
 
2. 10º CNP: criar a Comissão Organizadora Nacional do 10º CNP; 
 
3. Eleições 2019: De acordo com o exposto no documento enviado pelo CFP, o ponto tem 
como objetivo compor o GT Eleições que construirá o novo Regimento Eleitoral; bem como 
definir as modalidades de votação que serão disponibilizadas na próxima eleição; 
 
4. Escuta Especial de Crianças e Adolescentes – prática anteriormente nomeada de 
“depoimento sem dano”; 
 
5. DEMANDAS DO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO AOS PSICÓLOGOS QUE ATUAM 
NAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: O ponto visa dar conhecimento 
acerca do andamento do Grupo de Trabalho Demandas do Judiciário e Ministério Público aos 
Psicólogos que atuam nas Políticas de Saúde e Assistência social, durante o período de maio a 
dezembro de 2017; 
 
6. Política práticas integrativas - PNPICS: O ponto, solicitado pelo CRP08/PR, visa discutir a 
possibilidade de a(o) psicóloga(o) desenvolver em todo o território nacional, no âmbito do SUS, 
as seguintes práticas: Acupuntura, Técnicas em Medicina Tradicional Chinesa, Práticas 
Corporais/Atividade Física, Sessão de Arteterapia, Sessão de Meditação, Sessão de 
Musicoterapia, Tratamento Naturopático e Sessão de Reiki; 
 
7. Revisão da Resolução CFP nº 001/1999: O GT foi criado na APAF maio/2016, com o 
objetivo de alterar a Resolução CFP 01/99 com vistas a incluir a identidade de gênero no corpo 
do texto e ampliar o escopo de abrangência da referida Resolução, contemplando as questões 
relacionadas às transexualidades e as travestilidades. Em 2017 o GT decidiu pela criação de 
uma nova resolução que abarque especificamente as questões das transexualidades e das 
travestilidades;  
 
8. GT DA REVISÃO DA POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONSELHOS DE PSICOLOGIA: O ponto foi pautado pelo CFP com o objetivo de apresentar 
as atividades realizadas em cada GT da APAF, durante o período de dezembro de 2016 a 
dezembro de 2017. O GT é de responsabilidade da SOE e composto por CRP-04, CRP-06, 
CRP-08, CRP-09, CRP-10, CRP-12, CRP-21 e CFP; 
 
9. Projeto de Lei (PL) 769/2015 - 30h: Ponto solicitado pelo CRP01/DF, remanescente da 
APAF dezembro/2016. Tem como objetivo discutir o Projeto de Lei que fixa a carga horária de 
30h para jornada semanal de trabalho do psicólogo; 
 
10. Projeto de Lei (PL) 1.015/2015 - Piso Salarial: Ponto solicitado pelo CRP01/DF, 
remanescente da APAF dezembro/2016. Tem como objetivo discutir o Projeto de Lei que 
dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo, 
para fixar o piso salarial da categoria. 


