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RELATÓRIO ANUAL - 2013 

 

Em 2013, o CRP-09 desenvolveu importantes ações voltadas para a Psicologia. 

Destacamos a realização de dois grandes seminários na área de políticas públicas, em Goiás e 

Tocantins; o evento em comemoração ao dia do idoso, o COREP, o I Seminário Goiano de 

Diversidade Sexual e Direitos Humanos. 

Também muitas conquistas foram alcançadas, como o reajuste do valor da avaliação 

psicológica feita nos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, o desmembramento do CRP-

09 com a criação do CRP-23, as eleições, momento de exercer a cidadania.  

O presente relatório objetiva apresentar todos estes momentos, tão importantes para o 

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região. 

 

COMPOSIÇÃO  

Iniciamos 2013 sob coordenação do VII Plenário, assim configurado: 

Conselheiros Efetivos: 

Wadson Arantes Gama - Presidente 

Sandra Valéria Nogueira  - Vice Presidente 

Elias Rodrigues de Souza  - Secretário 

Gerley Lopes Cardoso - Tesoureira 

Christine Ramos Rocha (desligada) 

Eriko Netto de Lima  

Mara Cristina Pacheco Suassuna (desligada) 

Raimundo Rocha Medrado Júnior  

Kathia Nemeth Perez 

Danielle Cota Couto 

Luciene Campos Falcão Silveira 

 

 

Conselheiros Suplentes: 

Anita Coelho dos Santos 

Antônio Roberto de Melo Ferreira  

Glauce Kelly Ferreira  

José Henrique Lopes da Silva  

Júlia Cristina de Almeida Braz 

Valterci Vieira  

Ivancesar Leal de Souza 
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Fechamos 2013 sob coordenação do VIII Plenário, assim configurado:  

 

Conselheiros Efetivos: 

Elias Rodrigues de Souza  

Eriko Netto de Lima  

Gerley Lopes Cardoso  

Helizett Santos de Lima 

José Henrique Lopes da Silva  

Raimundo Rocha Medrado Júnior  

Sandra Valéria Nogueira  

Simone Minasi 

Wadson Arantes Gama 

Conselheiros Suplentes: 

Alba Cristhiane Santana da Mata 

Antônio Roberto de Melo Ferreira  

Aurora Zanini Cesar 

Danilo Suassuna Martins da Costa 

Eloise Elene Neves Barbosa 

Handersenn Shouzo Abe 

Ionara Vieira Moura Rabelo 

Maria Virginia de Carvalho 

Mayk Diego Gomes da Glória 

  

 

Detalhes a respeito de datas que informam o período de gestão de cada membro 

estão em documento anexo ― Relação de Agentes Responsáveis – Exercício 2013. 

 

Integram a Diretoria do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região/Goiás os seguintes 

conselheiros: 

Diretoria 

Conselheiro Presidente: Wadson Arantes Gama 

Conselheira Vice-Presidente: Sandra Valéria Nogueira 

Conselheira Tesoureira: Gerley Lopes Cardoso 

Conselheiro Secretário: José Henrique Lopes da Silva 
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COMISSÕES, GTs E REPRESENTAÇÕES DO CRP-09 – SEDE 

Fechamos 2013 com a seguinte configuração: 

 

COMISSÕES E GTS:  

 

COE: Presidente: Eriko Netto de Lima; Membros: Antonio Roberto de Melo Ferreira, Fernando 

de Jesus Souza, Aurora Zanini César. 

 

COF: Presidente: Raimundo Rocha Medrado Júnior; Membros: Handersenn Shouzo Abe e 

Simone Minasi, Patrícia Freire Maia 

 

CATE: Presidente: Antonio Roberto de Melo Ferreira; Membro Relator:  Ionara Vieira Moura 

Rabelo. 

Comissão Permanente de Licitação:  Presidente: Simone Minasi  Membros: Handersenn 

Shouzo Abe, Maria Virgínia de Carvalho, Sandra Valéria Nogueira, Beverlei dos Reis Rocha,  

Eduardo Braga de Oliveira e Janaina de Faria Lima. 

Comissão Permanente de Patrimônio: Presidente: Aurora Zanini Cesar  Membros:  Raimundo 

Rocha Medrado Júnior, Fernanda Canedo Silva, Hamilton Correia Lima Júnior e Thiago de 

Aguiar Netto. 

Comissão Especial de Direitos Humanos: Presidente: Mayk Diego Gomes da Glória – 

Membros: Adriana Fonseca de Oliveira e Cristina Vianna (a partir de nov./2013). 

Comissão Especial da Criança e do Adolescente: Presidente: Ionara Vieira Moura Rabelo 

Membros: Eriko Netto de Lima  

Comissão Especial de Psicologia do Trânsito: Presidente: Simone Minasi Membros: Narcisa 

Pimentel Tartuce 

Comissão Especial de Comunicação: Presidente: Danilo Suassuna Martins Costa 

CREPOP: Coordenador: Wadson Arantes Gama Colaboradores: Técnica: Marlene Barbaresco 

Comissão Especial de Psicologia Jurídica: Presidente:  Handersenn Shouzo Abe 

Comissão Especial de Psicologia e Políticas Públicas: Presidente: Helizett Santos de Lima 

Membros: Maria Virginia Carvalho, Aurora Zanini Cesar, Wadson Arantes Gama 
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Comissão Especial de Empregabilidade: Presidente: Elias Rodrigues de Souza  

Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho: Presidente: Sandra Valéria 

Nogueira. 

Comissão Especial de Psicologia da Saúde Hospitalar: Presidente: Ionara Vieira Moura 

Rabelo. Membro: Luciana Faleiros Marques 

Comissão Especial de Psicologia do Esporte: Presidente: Eriko Netto de Lima  

Comissão Especial de Psicologia da Educação: Presidente: Alba Cristhiane Santana da Mata 

Membros: Eloise Elene Neves Barbosa e Roberdan Ferreira de Oliveira. 

Comissão Especial de Psicologia Clínica: Presidente:  Danilo Suassuna Martins Costa 

Comissão Especial para Revisão do Regimento Interno e PCCS do CRP-09: Presidente: Sandra 

Valéria Nogueira.  Membros: Gerley Lopes Cardoso, Eriko Netto de Lima e Handersenn Shouzo 

Abe. 

Comissão Especial Responsável pelo Processo da Nova Sede: Wadson Arantes Gama, Sandra 

Valéria Nogueira, Gerley Lopes Cardoso, Eriko Netto de Lima, Raimundo Rocha Medrado 

Júnior, José Henrique Lopes da Silva. 

REPRESENTAÇÕES CFP:  

 

Sistema de Credenciamento de Sites: Jacqueline Andrade Amaral e Raimundo Rocha 

Medrado Júnior 

 

REPRESENTAÇÕES EXTERNAS: 

 

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho: Efetivo: Ionara Vieira Moura Rabelo  Suplente: 

Antonio Roberto de Melo Ferreira 

Fórum DCA: Eriko Netto de Lima  

CEDCA:  Efetivo: Eriko Netto de Lima   Suplente:  Ionara Vieira Moura Rabelo 

Conselho Estadual de Saúde:  Efetivo:    Suplente: Helizett Santos de Lima 

Conselho Municipal de Saúde: Luciana Faleiros Marques (Suplente no Conselho) 

Fórum Goiano de Saúde Mental: Helizett Santos de Lima  
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Conselho Estadual de Assistência Social:  José Henrique Lopes da Silva – suplente. 

Conselho Municipal de Assistência Social:  Aurora Zanini Cesar 

Conselho Estadual Antidrogas: Efetivo Eriko Netto de Lima 

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial: Mayk Diego da Glória 

COELGBTT-GO: Mayk Diego Gomes da Glória (Representante do Colégio Eleitoral) 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL DO CRP-09 

1. QUADRO DE PESSOAL:  

1.1. Permaneceram no Quadro de Pessoal até 31.12.2013   

 Alessandra Lima Costa – Auxiliar Administrativo   

 Beverlei dos Reis Rocha – Analista Administrativo III  

 Divina Naiar Pereira – Analista Administrativo I 

 Eduardo Braga Oliveira – Analista Financeiro III  

 Fernanda Canedo Silva – Assistente Administrativo 

 Hamilton Correia Lima Júnior – Analista Financeiro III 

 Jacqueline Andrade Amaral – Analista de Fiscalização I 

 Jefferson Coelho Lopes – Assessor Jurídico – cargo em comissão 

 Marcos Paulo de Araújo – Assessor Contábil – cargo em comissão 

 Maria Cristina de Oliveira Furtado – Assessora de Comunicação – cargo em comissão 

 Marlene Barbaresco – Psicóloga Técnica do CREPOP – cargo em comissão 

 Rafaela Xavier Medeiros – Gerente Administrativa  – Palmas-TO -  cargo em comissão 

 Renata Costa Teixeira – Analista de Orientação III   

 Rúbia Cristina Canedo – Analista de Fiscalização II 

 Simone Meirelles Bastos – Analista de Orientação  II  

 Simone Vaz Lettry – Auxiliar Administrativo 

 

 1.2. Servidores admitidos:    

 Bruna Domingues Bastos – Analista Administrativo I 

 Amanda Lyra Rocha – Analista de Fiscalização I 

 Janaina de Faria Lima – Analista Administrativo I 

 Elaine de Souza Sena Meireles – Analista de Fiscalização I – Palmas-TO 

 Izis Tavares Alfaia – Assistente Administrativo  
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 Thalita Pereira da Cunha – Assistente Administrativo – Palmas-TO 

 Karla Garcia Alves – Analista de Fiscalização I 

 Thiago de Aguiar Netto – Analista Financeiro I 

 Fabiano Santos de Carvalho Feliciano – Analista de Fiscalização I – Palmas-TO 

 

 1.3. Foram desligados do Quadro de Pessoal:  

 Elaine de Souza Sena Meireles – Analista de Fiscalização I – Palmas - TO 

 2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:  

2.1. Licitações:   

 Realizada licitação para: contratação de licenças de uso de software de sistema de 

gestão contábil, financeira, orçamentária e administrativa para o CRP-23; confecção de 

material gráfico e contratação de empresa para agenciamento de viagens.  

 

2.2. Contratos emitidos ou prorrogados:   

 Empresa LC Sistemas Ltda, para  serviços de manutenção de fotocopiadora 

 Empresa Implanta Informática Ltda – para fornecimento e manutenção SISCAFW. 

 Empresa Implanta Informática Ltda – para fornecimento e manutenção SISCONT-NET, 

SIALM, SIPRO. 

 Empresa DL Alarmes Ltda, para monitoramento eletrônico e manutenção preventiva 

no sistema de alarme do CRP-09. 

 Empresa Interagi Tecnologia Ltda – para manutenção website e suporte à utilização do 

netmanager. 

 Empresa Interline Turismo e Representações ltda – para agenciamento de viagens. 

 Empresa Proteção Comércio de Equipamentos e Segurança Ltda , para monitoramento 

e manutenção sistema se segurança – Palmas-TO. 

 Empresa Kitai Informática Ltda – para prestação de serviços de Assessoria Técnica em 

informática. 

 Empresa Everest Serviços Ltda – para prestação de serviços de limpeza, asseio, 

higienização, conservação, copa e jardinagem nas dependências do CRP-09 em Goiânia 

Empresa Brasil Telecom de telefonia fixa e móvel. 

 Empresa GVT – linha telefônica para acesso internet. 

 Empresa Ticket Serviços Ltda,  para fornecimento de Vale Alimentação.  

 Empresa Jornal O Popular para fornecimento de jornal diário.  

 Empresa Allianz Seguros S/A, seguro  instalações de Goiânia e Palmas.  

 Empresa COOPERTAXI, para fornecimento de serviço de táxi.  
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 Banco do Brasil, para prestação de serviços bancários. 

 Empresa Luhar Consultoria e Gestão Imobiliária Ltda, para locação de instalações em 

Palmas. 

 RHTron Informática Ltda, para cessão de uso e manutenção de sistema de folha de 

pagamento. 

 Sanet Comércio e Serviços de Informática Ltda – fornecimento de equipamentos de 

informática (Ordem de Serviço). 

 Gráfica e Editora do Cerrado Ltda – fornecimento e material gráfico para processo 

eleitoral e impressos institucionais. 

 

 

ATIVIDADES DA DIRETORIA 

 

 SECRETARIA 

 Conselheiro Secretário José Henrique Lopes da Silva 

             Atividades desenvolvidas: 

 Elaboração de documentos;  

 Redação e digitação das atas das reuniões plenárias 

e de diretoria, bem como os encaminhamentos das 

deliberações; 

 Expedição de certidões;  

 Supervisão dos serviços de administração: 

Organização e distribuição de tarefas;  

 Reunião com funcionários; atendimento individualizado a funcionários; supervisão nas 

folhas de ponto dos funcionários;  

 Solicitação de pareceres aos assessores contábil e jurídico;  

 Participação em reuniões com entidades e órgãos governamentais. 
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TESOURARIA 

 Conselheira Tesoureira Gerley Lopes Cardoso 

SETOR DE COBRANÇA  

A tesouraria tem administrado a geração e envio de 

boletos de anuidades e taxas. Foram enviadas duas 

recobranças anuais no exercício de 2013, através do 

convênio firmado pelo CFP com o Banco do Brasil; 

realização diária de renegociações com profissionais que 

procuram o Conselho; envio de uma carta de cobrança de 

débitos e uma notificação extrajudicial, além de boletins 

online com alerta sobre o vencimento de boletos; mantém publicação permanente no site 

com chamamento à regularização de débitos através da campanha Fique Legal; atualização de 

endereços dos profissionais que tem correspondência devolvida por motivo de mudança de 

endereço através de ligações telefônicas e mantem parceria com o CFP, que tem acesso ao 

banco de dados da Receita Federal para atualização de endereços de profissionais não 

localizados. 

Vencidos os esforços administrativos de cobrança extrajudicial e obedecidas as normas 

estabelecidas pelo CFP para o ajuizamento de ações de cobrança judicial, os processos são 

encaminhados à Assessoria Jurídica para os trâmites necessários ao ajuizamento. Em 2013, 

foram ajuizados 122 processos e solicitada a extinção de 71 processos judiciais por quitação.  

A assembleia orçamentária para o exercício de 2013 foi realizada em 10/09/2012, 

Foram aprovados os valores de R$ 330,42 referente à anuidade mais R$ 4,53 do fundo de 

seção, totalizando R$ 334,95 para pessoa física e jurídica com qualquer capital social. Para o 

pagamento da anuidade foram dadas as seguintes opções: 

a- Cota única até 31/01/2013, com desconto de 3% ; 

b- Cota única até 31/03/2013, sem desconto; 

c- Parcelamento em até cinco vezes, nos meses de janeiro a maio de 2013. 

No dia 28 de agosto de 2013, o Conselho Regional de Psicologia 9ª Região realizou 

Assembleia Geral Ordinária, com objetivo de definir, junto à categoria, os valores das 
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anuidades, taxas de serviços, emolumentos e o orçamento do Conselho para 2014. Também 

houve a apresentação, apreciação e aprovação da prestação de contas relativas ao período de 

janeiro a julho de 2013. 

Na abertura dos trabalhos, a Tesoureira do CRP-09, Danielle Cota Couto fez a leitura do 

edital de convocação da assembleia, informando sobre a ampla divulgação dada ao evento, 

inclusive com o envio e e-mail para cada psicóloga (o), além de publicação no site do CRP-09 e 

no Diário Oficial da União. 

Na ordem do dia estavam quatro pontos: 1. Prestação de contas do exercício de 2013; 

2. Discussão e aprovação do valor da anuidade para o exercício de 2014, conforme parâmetro 

do Conselho Federal de Psicologia; 3. Discussão e aprovação de multas por infrações 

disciplinares, taxas e emolumentos e outras contribuições para o exercício de 2014; 4. 

Discussão e aprovação do Plano de Ação e do orçamento para o exercício de 2014. 

A apresentação da prestação de contas foi feita pelo assessor contábil do Conselho, 

Marcos Paulo de Araújo. Logo após, Danielle Cota Couto (Tesoureira na ocasião da licença de 

Gerley Lopes Cardoso por motivo de eleições) fez uma explanação sobre a forma e 

funcionamento do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região e sobre as principais ações 

desenvolvidas pelo mesmo, por meio de suas Comissões e Grupos de Trabalho. 

A conselheira-tesoureira, apresentou a proposta para a anuidade, taxas e 

emolumentos para o exercício de 2014, tendo como parâmetro a lei 12.514 de 28/10/2011 

(lei da anuidade), as normativas do Conselho Federal, e os estudos dos setores financeiro e 

administrativo do CRP 09. 

Ficaram assim os valores para o exercício de 2014 a serem praticados em Goiás e 

Tocantins: 

 

Anuidade: R$ 404,85 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para 

pessoas físicas e jurídicas, com qualquer capital social, já incluso o Fundo no valor de R$ 4,85 

(quatro reais e oitenta e cinco centavos), que é constituído de na seguinte forma: R$ 3,23 (três 

reais e vinte e três centavos) para Fundo de Seção e R$ 1,62 (um real e sessenta e dois 

centavos), para composição do Fundo de reserva para devolução de anuidades decorrentes 

dos processos judiciais. Será concedido desconto de 3% (três por cento) para o pagamento da 

anuidade em parcela única, até 31.01.2014, bem como para os recém-inscritos, que pagarem 

a inscrição na data do requerimento da inscrição. Não havendo o pagamento em cota única 
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até 31.01.2014, a anuidade deverá ser paga no valor integral até 31.03.2014, sem desconto, 

ou em até cinco vezes, vencendo a primeira parcela em 31.01.2014. 

Com objetivo de contribuir ainda mais para que a categoria fique “legal” com o 

pagamento do tributo federal devido ao Conselho Regional de Psicologia, o VII Plenário 

aprovou uma resolução que isenta a categoria (pessoa física ou jurídica) de multas, juros e 

honorários advocatícios em até 100% sobre débitos inadimplidos, anteriores a 2012, para 

pagamento a vista ou parcelado solicitado até final de dezembro de 2013. 

Relatório comparativo de arrecadação nos exercícios de 2012/2013 

     Exercício de 2012  Exercício de 2013 Variação 

P.F  R$   1.480.471,24  P.F  R$   1.653.955,32  11,72% 

P.J  R$         55.705,12  P.J  R$         47.708,86  -14,33% 

Total  R$   1.536.176,36  Total  R$   1.701.664,18  10,77% 

      Valores líquidos referentes a anuidades, taxa de inscrição e 2ª via CIP/Certificado. 

 

Na arrecadação geral houve acréscimo de 10,77 % em relação ao exercício de 2012 

totalizando R$ 165.487,82 

Os dados acima foram apurados pelo Siscaf, respeitando o item 2.2 da Resolução CFP 

Nº 010/2007 – “Receitas Operacionais – são oriundas da atividade-fim, assim entendidas as 

anuidades em geral, serviços e emolumentos com a inscrição, expedição de carteiras e 

certidões, as multas por infrações cometidas pelo psicólogo, juros, multas e atualização 

monetária de débitos, bem como os recebimentos relativos à Dívida Ativa, nas fases 

administrativa e executiva”. 

 SETOR FINANCEIRO 

A tesouraria tem realizado assinaturas de empenhos, autorização de feitos de 

pagamentos de despesas, conferências de transações bancárias, acompanhamento de 

processo de solicitação de isenção, transferência e outros.  As compras com tomada de preço 

têm obedecido à orientação fiscal, bem como os pagamentos realizados. Toda a 

documentação pertinente aos processos encontra-se arquivada e em condições de 

apresentação sempre que necessário. 
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Realizamos reuniões com Gerentes de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com 

Assessoria Contábil e com o Colégio Gestor da Seção de Base Estadual no Estado do Tocantins. 

PRESIDÊNCIA E VICE PRESIDÊNCIA 

 Conselheiro Presidente Wadson Arantes 

Gama e Conselheira Vice Presidente Sandra Valéria 

Nogueira 

      Atividades desenvolvidas: 

- Representação do CRP-09 em eventos promovidos 

por entidades parceiras; gestores públicos; 

movimento social; entidades formadoras e a própria 

categoria. 

- Acompanhamento das Comissões e Grupos de 

Trabalho, no desenvolvimento da política da entidade. 

- Preside as Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do Plenário, bem como, as plenárias de 

julgamento ético do CRP-09. 

- Participação em APAFs de Maio e Dezembro, e ainda, nas reuniões de presidente que 

antecedem àquelas, incluindo as telereuniões. 

- Garante a realização de reuniões de diretoria para a execução das deliberações do plenário e 

despacha com as Coordenações. 

- Assina de forma conjunta com a tesoureira os documentos da pasta e pagamentos de acordo 

com os processos apresentados.  

- Revisa e assina ofícios da entidade. 

- Revisa e assina carteira profissional, documentos e projetos.   

- Realiza palestras, visitas institucionais e representações em audiências públicas e eventos de 

interesse da categoria. 

- Participa de todos os eventos promovidos pelo CRP-09. 
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DESMEMBRAMENTO DO CRP-09 

CRIAÇÃO DO CRP-23 

A criação do Conselho Regional do Tocantins começou no dia 16 de dezembro de 2012, 

quando a Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), que reúne os 

Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, deliberou pelo desmembramento do CRP do 

Tocantins, que ganhou a nomenclatura CRP-23. 

 
Cons. Vice Pres. Sandra Valéria Nogueira, Cons. Tesoureira Gerley Lopes Cardoso, Cons. Pres. 

Wadson Arantes Gama e Cons. Eriko Netto de Lima, delegados(as) na APAF/2012 

O CRP-09 realizou reunião na Seção de Base do TO no dia 20 de fevereiro com o 

objetivo de discutir o desmembramento e a criação do CRP-23. Participaram desta reunião 

membros do CFP, membros do colegiado gestor do TO e psicólogos, haja vista que toda a 

categoria foi convidada para esta reunião.   

Foi definida a realização de dois COREP, um de Goiás e outro de Tocantins, pois a 

gestão do CRP-09 entendia que os psicólogos do Tocantins estavam organizados em torno dos 

desafios da criação do CRP-23. Portanto, seria importante dar voz e acolher as propostas 

levantadas pelos profissionais do Estado. 
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Assim, em 13 e 14 de abril de 

2013, realizou-se o primeiro 

Congresso Regional de Psicologia 

do Tocantins (COREP-TO), um 

evento caracterizado por um 

processo democrático e com o 

objetivo de elaborar diretrizes 

para a gestão do sistema 

conselhos. Neste encontro houve 

espaço para a inscrição de chapas 

para as eleições da primeira gestão do CRP-23 (TO). Foi apresentada à Comissão Regional 

Eleitoral apenas uma chapa. 

Todo este processo possibilitou que, pela primeira vez na história do estado do 

Tocantins, os psicólogos e as psicólogas pudessem eleger seus representantes para a gestão 

do Conselho Regional de Psicologia do Tocantins. A primeira eleição aconteceu nos dias 26 e 

27 de agosto de 2013. A Comissão Eleitoral foi a mesma para o CRP-09 e para o CRP-23, 

conforme foi  definido na Resolução CFP nº 02/2013, que criou o CRP-23, “§ 2º - As eleições 

referidas no parágrafo anterior serão realizadas pelo Conselho Regional da 9a Região, a quem 

caberá coordenar e custear todo o processo eleitoral e dar posse aos eleitos, de acordo com o 

cronograma e demais normas contidas no Regimento Eleitoral da autarquia, Resolução CFP 

No 15/2012.” 

O desmembramento foi formalizado com a publicação pelo CFP da Resolução CFP nº 

02/2013, em 10 de janeiro, que estabeleceu a área de jurisdição, a data de instalação do 

primeiro plenário, a definição do número de membros da primeira gestão e a data da eleição.  

A partir desta resolução, foram definidas as providências necessárias para viabilizar a 

instalação do CRP-23 Tocantins. Para isso, foi feito um planejamento em conjunto pelos 

psicólogos residentes no Tocantins, pelo CFP e pelo CRP-09. A participação da categoria nesse 

processo foi de grande importância nesse momento. 

O Estado do Tocantins, no momento do desmembramento contava com 740 

psicólogos inscritos e ativos. Para que o processo de criação do CRP-TO se efetivasse, o CRP-

09 comprometeu-se a dar suporte financeiro ao conselho recém-criado pelo período de dois 

anos.  
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ELEIÇÕES 

 

As eleições em Goiás e no Tocantins foram conduzidas pela Comissão Eleitoral: 

 

Membros efetivos: 

CRP-09 

Walúzia Miranda Flores (CRP-09-983) 

Edna Maria Chaves (CRP-09-1175) 

Narcisa Pimentel Tartuce (CRP-09-2343) 

CRP-23 

Giciola Silva de Melo (CRP-09-2827) 

Edilza Constantino Cunha (CRP-09-1072) 

 

Membros suplentes: 

CRP-09 

Rosimere Alves de Carvalho (CRP-09-1295) 

Cláudia Maciel de Faria (CRP-09-2205) 

Romeu Antero de Amorim (CRP-09-361) 

CRP-23 

César Gustavo Moraes Ramos (CRP-09-6931) 

Cláudio Antônio dos Santos Silva (CRP-09-4079) 

 

Em 22 de maio de 2013, os antigos diretores foram licenciados pelo Plenário, em 

virtude de candidatura para o processo eleitoral para o VIII Plenário. A Diretoria ficou assim 

definida:  

Presidente:  Conselheira Luciene Campos Falcão Silveira; 

Vice-Presidente: Conselheira Kathia Nemeth Perez; 

Tesoureira: Conselheira Danielle Cota Couto (acumulará a função de Secretária).  

 

Todo o processo eleitoral aconteceu de forma tranquila nos dois estados, Goiás e 

Tocantins. No Tocantins havia chapa única, Chapa 11 - Aproximação: fortalecimento 

profissional e protagonismo social.  Em Goiás foram inscritas duas chapas: Chapa 11 - CRP 

Forte: Fortalecendo a Profissão e Chapa 12 – Pra Cuidar da Profissão. Desta vez, a votação foi 

pela internet em Goiânia e em algumas cidades do interior. Na sede do CRP-09, foi montado 

um posto de votação e de orientação. Alguns profissionais preferiram se deslocar até o 

Conselho para votar  pessoalmente. 

mailto:administracao@crp09.org.br
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Em Goiás, a Chapa CRP Forte – Fortalecendo a Profissão foi eleita com 1.499 votos - 

63,98% dos votos válidos. A Chapa concorrente, Pra Cuidar da Profissão, obteve 860 votos - 

36,02% dos votos válidos. 

 

No CRP-23/Tocantins, a chapa Aproximação – Fortalecimento Profissional e 

Protagonismo Social foi eleita para o I Plenário do Conselho recém-criado. 

No âmbito federal, a Chapa 22 - Fortalecer a Profissão venceu a eleição para o CFP, 
com resultados apresentados na imagem a seguir. 
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O I Plenário do CRP-23, Aproximação – Fortalecimento Profissional e Protagonismo Social, 

tomou posse no dia 27 de setembro de 2013. 

 

 
 

Membros do I Plenário Aproximação – Fortalecimento Profissional e Protagonismo 

Social: 

Alberto Tavares Calafate 
Anita Coelho 

Camila Brusch 
Camila Bittar 

Eduardo Pinho 
Hareli F. G. Cecchin 

Jaqueline M. Calafate 
Jonatha Rospide 

Juliana Marinho Ribeiro 
Junia Cristine Gomes 

Maria de Fátima P. Correa 
Mariana Miranda Borges 
Miriam Cristina Becker 

Muriel Rodrigues 
Nara Wanda Zamora 

Raylon Maciel 
Rosivânia Tosta 
Tássio Soares 
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O VIII Plenário do CRP-09, CRP Forte – Fortalecendo a Profissão, tomou posse no dia 26 

de setembro de 2013.  

 

Nos próximos três anos, o Conselho Regional de 

Psicologia terá a frente de sua gestão o VIII 

Plenário CRP Forte: Fortalecendo a Profissão. A 

posse dos conselheiros ocorreu no dia 26 de 

setembro, pela manhã, na sede do Conselho. À 

noite, ocorreu a cerimônia de diplomação dos 

conselheiros empossados, no auditório Costa 

Lima, na Assembleia Legislativa de Goiás. 

 

Diversas autoridades estavam presentes e fizeram parte da mesa: 

 

 Deputado Estadual José Vitti; 

 Superintendente Executivo da Sec. da Saúde, Halim Antônio Girade, 

representando o Governador Marconi Perillo; 

 Presidente do IMAS (Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos 

Servidores Municipais de Goiânia), Dra. Cristina Laval, representando o prefeito 

Paulo Garcia; 

 Vereador Virmondes Cruvinel; 

 Vereadora Dra. Cristina; 

 Psicóloga Vera Morselli, representando a Chapa eleita do CFP e a PUCGoiás. 
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Membros do VIII Plenário – CRP Forte: Fortalecendo a Profissão: 

Alba Cristhiane Santana 

Antônio Roberto 

Aurora Zanini Cesar 

Danilo Suassuna 

Elias Rodrigues de Souza 

Eloise Elene Neves Barbosa 

Eriko Netto de Lima 

Gérley Lopes Cardoso  

Handersenn Shouzo Abe 

Helizett Santos de Lima 

Ionara Rabelo 

José Henrique Lopes 

Maria Virgínia de Carvalho 

Mayk da Glória 

Raimundo Medrado 

Sandra Valéria Nogueira  

Simone Minasi 

Wadson Arantes Gama 
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RELATÓRIO COMISSÃO PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – 2013 

 

Visitas Realizadas no período de 1 

de janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2013: 

 Realização de cinco (5) visitas de 

orientação e fiscalização em 

Anápolis – GO; 

 Realização de duas (2) visitas de 

orientação e fiscalização e um (1) 

Auto de Lacração em Palmas – TO;  

 Realização de uma (1) visita de orientação e fiscalização em Gameleira de Goiás – GO;  

 Realização de uma (1) visita de orientação e fiscalização em Aparecida de Goiânia – GO; 

 Realização de cinco (5) visitas de orientação e fiscalização e uma (1) visita de retorno de 

orientação e fiscalização em Caldas Novas – GO;  

 Realização de uma (1) visita de orientação e fiscalização em Santo Antônio do Descoberto 

de Goiás – GO;  

 Realização de três (3) visitas de orientação e fiscalização em Itumbiara – GO;  

 Realização de dezesseis (16) visitas de orientação e fiscalização, vinte e cinco (25) visitas 

de retorno de orientação e fiscalização, dois (2) Autos de Lacração, um (1) Auto de 

Deslacre e três (3) Autos de Apreensão em Goiânia – GO;  

 Realização de um (1) Auto de Incineração em São Simão – GO. Recebido via correio. 

Psicóloga orientada por telefone quanto ao procedimento. 

 Realização de duas (2) visitas de orientação e fiscalização, duas (2) visitas de retorno de 

orientação e fiscalização e um (1) Auto de Apreensão em Trindade – GO; 

 Realização de duas (2) visitas de orientação e fiscalização em Catalão – GO; 

Total de visitas de orientação e fiscalização realizadas: sessenta e cinco (65).  

Avaliação dos seguintes processos que foram encaminhados à Plenária ou à Diretoria: 

 Cancelamento de Pessoa Física – 138 

 Cancelamento de Pessoa Jurídica – 05  

 Cancelamento de Inscrição Secundária – 01  

 Cancelamento - diploma – 27  

 Cancelamento - Falecimento – 03 

 Transferência para outro CRP – 114 
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http://www.crp09.org.br/


                                                       
 

22 
 

22 
 

Sede do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região GO 
Avenida T-2, Qd 76, Lt 18, nº 803 - Setor Bueno 
74.210-010   Goiânia – GO 
Telefone: 62-3253-1785  Fax: 62-3285-6904 
administracao@crp09.org.br                       www.crp09.org.br  

 Transferência para o CRP 09 - 107 

 Inscrição definitiva – 191 

 Inscrição provisória – 406 

 Inscrição secundária no CRP-09 – 11 

 Inscrição secundária em outro CRP – 14  

 Inscrição de Pessoa Jurídica – 26 

 Isenção por viagem – 06 

 Isenção por doença – 09 

 Título de especialista – 88 

 Reinscrição Pessoa física – 48 

 Segunda Via de CIP – 132 

 Segunda Via de Certificado/alteração do cadastro ou registro PJ – 10 

 Substituição de CIP Provisória por Definitiva – 402 

 Divulgação Mala Direta – 12 

 

Total: um mil, setecentos e setenta (1.770) processos analisados. 

 

Outras Atividades realizadas: 

 Realização de reuniões da 

Comissão Permanente de 

Orientação e Fiscalização – COF, 

 Realização de orientações 

diárias via telefone, via ofícios, via 

e-mail e pessoalmente, a 

profissionais psicólogos e usuários 

dos serviços de psicologia, 

 Realização de reuniões 

individuais de orientação a 

profissionais psicólogos e usuários dos serviços de psicologia, 

 Participação mensal nas Cerimônias de Entrega de Carteira de Identidade 

Profissional, 

 Participação nas reuniões plenárias, 

 Realização das entrevistas de cancelamento de pessoa física. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA – COE 

A Comissão Permanente de Orientação e Ética do 

CRP09 – COE, cujo objetivo é conduzir os processos éticos 

instaurados mediante denúncias feitas pela sociedade, com 

apuração das infrações cometidas pelos profissionais 

psicólogos e aplicação das penalidades cabíveis, esteve 

presente em diversas Universidades dos Estados de Goiás no 

ano de 2013, promovendo debates e reflexão entre 

professores, alunos e comunidade, quanto aos desafios éticos 

que envolvem a prática profissional. Os eventos (vide quadro abaixo) foram realizados com 

sucesso, contando com significativa participação do público-alvo. 

EVENTOS  REALIZADOS  PELA COE  EM 2013 

 

 
08/03/2013 – Aula de Ética – UNIP. Goiânia 

12/03/2013 – Aula de Ética – PUC. Goiânia 

25/04/2013 - Aula de Ética. (COE e COF) – ALFA. Goiânia 

03/09/2013 – Aula de Ética – PUC. Goiânia 

12/09/2013 – Aula de Ética (COE- COF) - ILES/ULBRA. Itumbiara 

07/10/2013 - Aula de Ética – PUC. Goiânia 

21/10/2013 – Aula de Ética - Universidade de Rio Verde 

30/10/2013 – Aula de Ética – Faculdade Anhanguera Educacional. Anápolis 

11/11/2013 -  Aula de Ética – PUC. Goiânia 

18/11/2013 – Aula de Ética - UFG. Catalão 

 

A Comissão também esteve presente, durante todo o decorrer do ano, nas Reuniões 

de Entrega de Carteira Profissional, através de seus membros: conselheiros, colaboradores e 

funcionários, proporcionando oportunidade de esclarecimento de dúvidas aos profissionais, 

além da realização das atividades cotidianas da Comissão: orientar e receber as denúncias, dar 

prosseguimento aos processos éticos já instaurados, realizar audiências de instrução/oitivas e 

sessões de julgamento, produzir pareceres, convocar testemunhas, juntar provas, apresentar 

dados em plenária para eleger relatores, etc.  
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As reuniões  semanais da COE foram realizadas nas terças-feiras , a partir das 14h30, 

para a condução dos processos éticos e atendimento da demanda proveniente de sua área de 

atuação. A Comissão realizou, também no transcorrer do ano, Audiências de Instrução 

(oitivas) e assessoria aos Conselheiros nas Plenárias de Julgamento de diversos processos 

éticos. 

Os quadros abaixo demonstram o trabalho da Comissão em 2013, em relação às 

representações e processos éticos julgados em 2012: 

Processos/representações  - 2012  Total 

Processos éticos em andamento 07 

Processos éticos julgados 08 

Representações em andamento 10 

Representações julgadas 18 

Total geral 43 

 

                        Obs.: Total de denúncias protocoladas em 2012 = 15 

 

Processos/representações -  2013  Total 

Processos éticos em andamento 04 

Processos éticos julgados 06 

Representações em andamento 03 

Representações julgadas 08 

Representações enviadas ao CRP 23 02 

Processos éticos enviados ao CRP 23 01 

Total geral 24 

 

                        Obs.: Total de denúncias protocoladas em 2013 = 08 

  

Os dados supracitados apontam uma diminuição nas denúncias protocoladas no ano 

de 2013, bem como nas representações e processos éticos julgados/em andamento. 

Observamos, entretanto, que durante o transcorrer da gestão do VII Plenário até o início da 

gestão atual, houve um avanço no trâmite de processos e representações acumuladas dos 

anos anteriores (2004 em diante), estando todos transitados em julgados, exceto os 

referentes aos anos de 2012 e 2013, que se encontram em andamento.  
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VIII COREP 

Inicialmente, foram definidas as cidades-pólo, cidades onde seriam realizados eventos 

preparatórios e pré-congressos. Geralmente, a escolha é feita tendo como critério a 

quantidade de psicólogos da região (cidade-pólo e entorno) e a existência de faculdade de 

psicologia. O Plenário distribui os eventos entre seus membros, para que em cada evento 

tenha a participação de pelo menos dois conselheiros/colaboradores.  

 Eventos preparatórios: foram realizados em diversas localidades e tiveram a 

tarefa de suscitar os debates e levantar questões para a formulação de propostas. Em 2012 e 

2013, em Goiás e Tocantins, foram realizados diversos eventos preparatórios, dos quais 

citamos aqueles realizados nas seguintes cidades: Jataí/GO, Goiânia/GO, Catalão/GO, 

Araguaina/TO, Gurupi/TO, Palmas/TO. 

 

 Pré-Congressos: são instâncias que apreciam e aprovam as propostas redigidas 

nos eventos preparatórios, além de deliberar sobre outras propostas para serem levadas ao 

evento Regional. Elege-se nesta instância os delegados ao Congresso Regional.  

Delegados – a eleição de delegados segue critérios pré-estabelecidos. São elegíveis 

psicólogos ativos e adimplentes com o exercício anterior, mesmo que em parcelamento, e 

que tenha participado de todas as etapas do Congresso conforme o regulamento: 

“Art. 6º - Poderão ser delegados nos COREPs e CNP apenas as psicólogas(o) regularmente 

inscritos nos CRPs (tanto inscrição principal quanto secundária) e adimplentes¹. 

¹ Também serão consideradas(o) psicólogas(o) adimplentes aquelas(e) que estejam em dia 

com o pagamento da anuidade de anos anteriores à realização do CNP, mesmo que na 

forma de parcelamento, até a data do COREP.” 

Estudantes de Psicologia também podem participar dos Pré Congressos, mas não tem 

direito a voto e também não podem ser delegados. 

Tabela de Pré Congressos, Goiás: 

CRP-9 

Local Data Quantidade de 

participantes 

Quantidade 

de votantes 

Delegadas (os) 

eleitas(os) para 

o VIII COREP 

Representação 

estudantil para 

o VIII COREP 

Goiânia 

Profissionais da 

Assistência Social 

03/01 

10h 

9 9 4 0 
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Goiânia 

Profissionais da 

Saúde 

04/01 

10h 

7 7 3 0 

Catalão 15/01 

9h 

15 4 1 4 

Itumbiara 16/01 

9h 

12 12 6 0 

Caldas Novas 16/01 

16h 

4 4 2 0 

Goiânia 

(Profissionais de 

todas as áreas) 

 

25/01 

14h 

27 27 9 0 

Aparecida de 

Goiânia 

31/01 

10h 

14 14 7 0 

Valparaiso 15/02 

10h 

6 6 3 0 

Luziânia 15/02 

18h 

4 4 2 0 

Formosa 

 

16/02 

09h 

15 15 6 0 

Goiânia 

Profissionais da 

Educação 

16/02 

10h 

 

NÃO ACONTECEU 

Goiânia 

(profissionais de 

todas as áreas) 

18/02 

10h 

26 26 7 0 

Anápolis 21/02 

19h 

18 17 8 1 

Rio Verde 23/02 

9h 

6 6 3 0 

Jataí 23/02 

14h 

8 8 4 0 

Goiânia 

(Profissionais de 

todas as áreas) 

28/02 

11h 

21 21 10 0 

 

Cidade de Goiás 

 

01/03 

09h 

 

6 

 

6 

 

3 

 

0 
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Goianésia 

 

01/03 

14h 

18 12 4 2 

Ceres 01/03 

16h 

6 6 3 0 

Rubiataba 01/03 

19h 

6 6 3 0 

Goiânia 

(Profissionais do 

Trânsito) 

02/03 

10h 

25 24 12 1 

Porangatu 05/03 

10h 

8 8 4 0 

Inhumas 06/03 

10h 

8 8 4 0 

Itaberaí 06/03 

17h 

4 4 2 0 

Goiânia 

(Profissionais da 

área Jurídica) 

09/03 

10h 

 

NÃO ACONTECEU 

Goiânia 

(Profissionais de 

todas as áreas) 

14/03 

10h 

47 47 11 0 

Mineiros 16/03 

10h 

15 10 4 2 

Goiânia 

(Profissionais da 

área Clínica) 

16/03 

10h 

 

NÃO ACONTECEU 

Goiânia 

(Profissionais da 

Polícia Militar GO) 

18/03 

10h30 

 

8 

 

8 

 

1 

 

0 

Goiânia 

(Profissionais da 

área Clinica) 

18/03 

19h 

6 6 3 0 

Total  349 325 129 10 

 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região foi o regional que mais realizou pré-

congressos para a redação de propostas e a eleição de delegados para o VIII Congresso 

Regional de Psicologia (COREP). Ao todo, foram 27 eventos em cidades de Goiás e do 
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Tocantins. Ao todo, 349 psicólogos se envolveram na construção de propostas e 129 

delegados foram eleitos – 69 do interior e 60 das capitais. 

 Congresso Regional: composto por delegados eleitos nos pré-congressos é 

realizado em cada Conselho Regional, aprecia e vota as propostas que deverão seguir para o 

evento nacional e, por fim, elege delegados ao Congresso Nacional. Em Palmas, o I COREP do 

Estado do Tocantins foi realizado em 13 e 14 de abril de 2013, com todo o suporte técnico e 

administrativo do CRP-09. Em Goiânia, o VIII COREP foi realizado em 27 e 28 de abril de 2013. 

O Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região realizou nos 

dias 27 e 28 de abril o VIII Congresso 

Regional de Psicologia (COREP), no 

Hotel Plaza Inn Executive, em 

Goiânia (GO). Cerca de 60 psicólogos 

e psicólogas participaram do evento, 

que votou propostas e elegeu 

delegados para o VIII Congresso 

Nacional de Psicologia (CNP). 

O primeiro dia começou com 

a inscrição dos delegados e as boas 

vindas aos participantes. Logo em seguida foi feita a eleição da Mesa Diretora e a leitura e 

aprovação do Regimento Interno do COREP. Mesa Diretora: Coordenadora Helizett Santos de 

Lima, a Secretária Ludimilla Gomes Rufino Mendes, tendo Fernando de Jesus Souza e Simone 

Minasi como relatores. 

Os psicólogos foram divididos 

em três grupos, de acordo com os 

eixos de discussão: Democratização do 

Sistema Conselhos e Ampliação das 

formas de interação com a categoria; 

Contribuições éticas, políticas e 

técnicas nos processos de trabalho; e 

Ampliação da Participação da 

Psicologia e sociedade nas Políticas 

Públicas. 
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No segundo dia foi realizada a 

plenária e ao final da tarde a eleição dos 

delegados que vão participar no VIII CNP. 

Uma estudante de Psicologia, Renata 

Fernandes Cardoso, também foi indicada 

para participar do Congresso Nacional.  

 

 

 

 

 

Delegados efetivos 

Wadson Arantes Gama 

Elias Rodrigues de Souza 

Walúzia Miranda Flôres 

José Henrique Lopes 

Telma Olivera Schimidt 

Antônio Roberto de Melo Ferreira 

Antônia Maria de Souza Oliveira 

Roberdan Ferreira de Oliveira 

Carmen Sílvia Alves Salviano Maraô 

 

Delegados Suplentes 

Marnene Soares de Souza 

Helizett Santos de Lima 

Thayana Costa Xavier 

Asenat Gobbi Daniel 

Raiany Cristina Andrade Lima 

Mayk Diego Gomes da Glória 

Eliza Manzan de Morais 

Patrícia Freire Maia 

Renato Rosa da Silva 
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 Congresso Nacional: é a etapa final do processo de discussão e decisão sobre as 

orientações e diretrizes para a atuação dos Conselhos de Psicologia. O CNP é uma conquista 

democrática da categoria, que permite a discussão e transformação do funcionamento e das 

ações dos Conselhos de Psicologia, por ser a instância máxima de deliberação na estrutura 

dos Conselhos. O VIII Congresso Nacional da Psicologia (CNP) ocorreu de 30 de maio a 2 de 

junho de 2013, em Brasília. 

 

FOTOS DO VIII CNP 
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EMPREGABILIDADE  

O VII Plenário, durante 2013, trabalhou junto aos diversos âmbitos institucionais ― 

gestores públicos, poderes executivo e legislativo ― com o objetivo de dar visibilidade à 

importância da ação da(o) profissional psicóloga(o).  

A Diretoria e Comissões do VII Plenário do CRP-09 realizaram audiências com gestores 

e políticos visando o estabelecimento de parcerias que promovam melhoria no mercado de 

trabalho para a categoria, através dos concursos públicos, bem como fortaleçam a imagem 

da(o) profissional psicóloga(o).  

A Comissão de 

Empregabilidade do Conselho 

Regional de Psicologia realizou 

diversas reuniões com a categoria 

para tratar de assuntos pertinentes 

ao mercado de trabalho e outros 

assuntos referentes à defesa do 

profissional no âmbito trabalhista, 

conjuntamente com o Sindicato dos 

Psicólogos do Estado de Goiás. 

Dentre estas reuniões, citamos reunião realizada no dia 29 de janeiro de 2013, para 

tratar de assuntos pertinentes à reestruturação do Sindicato. Na ocasião, ficou definido um 

cronograma de ações:  

- Chamar a categoria para participação mais efetiva das reuniões da reestruturação do 

sindicato; 

- Disponibilizar nas mídias do conselho (site, boletim eletrônico etc.) um texto sobre as 

diferenças de atribuições entre conselho e sindicato; 

- Buscar sugestões junto a categoria sobre as necessidades e prioridades que se espera 

de um sindicato. 

Na oportunidade, a Comissão de Empregabilidade e a Assessoria Jurídica receberam 

um grupo de psicólogos concursados das cidades de Hidrolândia, Crixás e Gameleira. Foram 

tratados assuntos sobre atribuições do papel do psicólogo e da redução da carga horária. Foi 

esclarecido aos presentes e divulgado no site do CRP-09  que existe uma luta nacional para a 

aprovação do projeto de lei das 30 horas semanais e que o CRP-09 vem contribuindo nesse 

processo. Outras informações, divulgadas amplamente, foram a respeito das diferenças entre 
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conselho de classe e sindicato, pois a categoria apresenta, constantemente, demandas 

trabalhistas dirigidas ao CRP-09, sendo que estas deveriam ser levadas para o âmbito sindical. 

Orientação divulgada: 

Atribuições 

Diferenças entre as finalidades institucionais dos Conselhos de Fiscalização Profissional 

e dos Sindicatos/Associações de Classe: 

Conselhos de Fiscalização Profissional 

Os conselhos regionais foram criados para regular, orientar e fiscalizar a atividade 

profissional. São entidades fiscalizadas pelo Conselho Federal, órgão hierarquicamente 

superior: dele emanam resoluções para os regionais. Cabe a ele julgar em grau de último 

recurso procedimentos éticos e administrativos. Os conselhos regionais têm seu espaço de 

atuação delimitado por leis constitucionais. Muitas vezes, estão impedidos legalmente de 

fazer mais pela profissão, senão estarão invadindo a área de outras instituições, como 

associações e sindicatos. Em consequência disso poderão: 

• habilitar legalmente os profissionais para o exercício da profissão, por meio da 

concessão do registro profissional; 

• fiscalizar o exercício da profissão; 

• cobrar anuidades; 

• aplicar o Código de Ética Profissional; 

• aplicar sanções disciplinares e administrativas às Pessoas Físicas e Jurídicas que 

sejam consideradas faltosas aos zelosos deveres da atividade profissional, após conclusão de 

um processo específico. 

 

Sindicatos / Associações de Classe 

Os Sindicatos/Associações de Classe são entidades criadas de acordo com previsão 

constitucional (art. 8º, inciso III), para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Em consequência disso, 

poderão: 

• definir pautas de negociação trabalhista para a categoria; 

• participar de acordos coletivos de trabalho; 

• homologar rescisões de contratos de trabalho; 

• prestar assistência jurídica; 
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• firmar convênios visando proporcionar diversão, lazer, assistência médica, 

psicológica, odontológica e outros; 

• firmar convênios com empresas comerciais, objetivando proporcionar descontos aos 

sindicalizados, por ocasião da aquisição de bens de consumo em geral. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região (CRP-09) participou de duas reuniões no 

dia 30 de janeiro, no Ipasgo – Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de 

Goiás e no Detran, para falar sobre questões pertinentes ao trabalho dos profissionais da 

Psicologia. 

A primeira reunião 

aconteceu no Ipasgo. Na ocasião, 

o presidente do CRP-09, Wadson 

Arantes Gama, o presidente da 

Comissão de Empregabilidade do 

Conselho, Elias Rodrigues de 

Souza, e o vereador Virmondes 

Cruvinel, foram recebidos pelo 

presidente do Ipasgo, Francisco 

Taveira Neto. Foi discutida a negociação para o reajuste dos valores da consulta inicial e dos 

honorários dos psicólogos.  

Logo em seguida, o grupo se 

reuniu com o presidente do Detran-

Goiás, José Taveira Rocha, afim de 

tratar sobre o reajuste da avaliação 

psicológica. Segundo ele, o Detran-

Goiás irá lançar o seu Marco 

Regulatório logo após o 

Carnaval/2013 e esse documento 

conterá as diretrizes dos reajustes da 

avaliação psicológica. Na oportunidade, o CRP-09 entregou um ofício ao presidente do 

Detran-Goiás no qual consta o Artigo 21 da Resolução nº 245 do Contran, que dispõe sobre os 

honorários da avaliação psicológica. Foram anexados os documentos de toda a tramitação da 

negociação nos últimos nove meses. Participou ainda da reunião a colaboradora da Comissão 

de Trânsito do CRP-09, Walúzia Miranda Flôres. 
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O CRP-09, por meio da 

Comissão Empregabilidade, 

participou de reunião com o 

Ipasgo no dia 28 de fevereiro, no 

Auditório Mauro Borges – Palácio 

Pedro Ludovico (Praça Cívica). 

Nesta reunião, o Ipasgo anunciou 

melhorias na Rede de 

Atendimento aos Usuários. O 

presidente do CRP-09, Wadson 

Arantes Gama, participou do 

momento solene. 

Entre as melhorias estava o reajuste dos valores da consulta inicial, reivindicação da 

categoria levada pelo CRP-09 ao presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto. A negociação 

por melhores honorários das sessões psicoterapêuticas continua. 

O GT de Empregabilidade da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região realizou diversas reuniões com o objetivo de discutir formação sindical e 

a reestruturação do Sindicato no Estado de Goiás. Todos os psicólogos e psicólogas foram 

convidados. Destas, citamos duas, uma realizada no dia 8 de março e outra no dia 5 de abril. A 

intenção do GT de Empregabilidade da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional 

de Psicologia 9ª Região é colaborar para que o Sindicato seja eficiente e competente para 

atender as demandas da categoria. 

 O Conselho Regional de Psicologia 

9ª Região, por meio do GT de 

Empregabilidade, e o Sindicato dos 

Psicólogos de Goiás se reuniram, no dia 22 

de maio, com a psicóloga Luciana Faleiro, 

que atua na Divisão de Saúde Mental - 

Distrito Sanitário Leste, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia. Durante o 

encontro, foi discutida a solicitação de 

gratificação para psicólogos clínicos que 

atuam na Secretaria. O ofício encaminhado 
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pela Diretoria de Atenção à Saúde/Divisão de Saúde Mental ao Gabinete do Secretário expõe 

que a solicitação se baseia no Decreto nº 2.557 de 08/06/2009, que regulamenta a concessão 

de gratificação prevista na Lei nº 8.129/2002, a concessão aos Psicólogos Clínicos lotados nos 

Distritos Sanitários e Unidades de CAIS (Centro de Assistência Integrada à Saúde) e CIAMS 

(Centro Integrado de Assistência Médico – Sanitária). Ainda de acordo com o documento, esta 

remuneração é inerente à função, independente de sua lotação. O CRP-09 realizou reunião, 

no dia 28 de maio, com a Diretoria de Assistência à Saúde, no Paço Municipal, para tratar do 

assunto. 

O Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região se reuniu na 

manhã do dia 19 de junho com 

psicólogos (as) da Secretaria 

Municipal de Saúde, na sede do 

CRP-09. Eles foram recebidos pelos 

conselheiros Wadson Arantes Gama 

e Sandra Valéria Nogueira. Vários 

assuntos pautaram o encontro. 

Entre eles, a gratificação para os 

psicólogos da Secretaria, 

encaminhamentos e respostas 

quanto às visitas do CRP-09 aos 

consultórios de Psicologia das Unidades de Saúde e a apresentação do Sindicato dos 

Psicólogos. 

O GT de Empregabilidade da 

Comissão de Políticas Públicas do 

Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região realizou no dia 31 de 

outubro  uma reunião pública com 

psicólogos e psicólogas onde esteve em 

pauta o credenciamento ao Instituto de 

Assistência à Saúde e Social dos 

Servidores Municipais de Goiânia 

(IMAS). Além do Instituto, 

parlamentares também foram convidados para o encontro. Na impossibilidade da presença 

de um representante do IMAS, foi encaminhado um ofício que esclarece o processo de 
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credenciamento realizado. Após a leitura do documento, os profissionais presentes 

elaboraram algumas sugestões para o próximo processo de credenciamento: 

- que o edital mencione a abrangência geográfica, se esta é restrita à capital (Goiânia) 

ou também abrange outros municípios; 

- que detalhe melhor os critérios de classificação, por pontuação, que estes critérios 

sejam publicados no edital e que, ainda, os resultados sejam apresentados com a referida 

pontuação. 

As sugestões foram enviadas ao IMAS através de um ofício remetido pelo CRP-09. 

O CRP-09 integrou mobilização nacional encabeçada pelo CFP referente ao Projeto de 

Lei (PL) 3688/2000 que prevê que psicólogos e assistentes sociais atuem nas escolas como 

profissionais parceiros dos gestores, professores, outros trabalhadores e membros da 

comunidade escolar, trabalhando na implantação de projetos pedagógicos, pela melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem e na mediação das relações sociais e 

institucionais. Após pedido de vistas feito pelo deputado Alex Canziani (PTB/PR), o Projeto de 

Lei (PL) 3688/2000 deveria voltar para a pauta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara 

dos Deputados. O parlamentar se diz favorável a proposta, mas como havia pedido um prazo 

para analisar melhor o dispositivo, todo a categoria se manteve mobilizada para que os 

deputados acolhessem a versão do Senado. Caso aprovado, o projeto seria apreciado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Assim que passar por todas as Comissões 

e pelo Plenário, a matéria passaria para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Em 30 de 

outubro de 2013 o PL foi retirado de pauta. 

 

INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CRP-09 

O CRP-09 tem mantido o processo de descentralização do Conselho com visitas 

periódicas às cidades do interior de Goiás.  

Por ocasião dos eventos preparatórios e pré-congressos que antecedem o COREP 

foram realizadas várias visitas ao interior.  

A Comissão de Orientação e Fiscalização – COF, em 2013, presidida pelo Conselheiro 

Raimundo Medrado, realizou várias visitas de orientação e fiscalização em diversas cidades do 

interior de Goiás e Tocantins, o que pode ser lido em detalhe no tópico “Relatório Comissão 

Permanente de Orientação e Fiscalização – 2013” do presente relatório. 
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O VII Plenário teve em seu planejamento ações que visaram estreitar laços com a 

categoria residente no interior dos dois Estados, Goiás e Tocantins. Por meio do Projeto “CRP 

é você!”, o VII Plenário criou espaços permanentes de discussão com a categoria, na sede e 

nos espaços de representação do conselho no interior de Goiás e Tocantins. Esta meta foi 

atingida através da eleição de psicólogas(os) representantes do CRP-09 em cidades-pólo, que 

são aquelas cidades que possuem maior número de psicólogas(os) e, portanto, maior 

representatividade. Em 2011, foram eleitos representantes e respectivas cidades: LUZIÂNIA – 

Adriana Paiva dos Reis Gonçalves; ANÁPOLIS – Roberta Cristina de Sousa C. Silva; RIO VERDE – 

Simone Fraga Mota; CATALÃO – Karla Mendes da Cruz; ITUMBIARA – Francismeire Gonçalves; 

ARAGUAÍNA – Viviane Souza Paiva. Em 2013, estes representantes foram nossos apoiadores e 

colaboradores na realização dos eventos preparatórios e pré congressos. 

O projeto de interiorização desenvolvido pelo Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região Goiás (CRP-09) esteve em pleno funcionamento, em 2013. Neste ano, o VII Plenário 

fortaleceu a parceria com as Instituições de Ensino Superior – IES, tanto aquelas das capitais 

(Goiânia e Palmas), quanto aquelas do interior (Rio Verde, Itumbiara, Anápolis, Jataí, Gurupi, 

Catalão, Colinas, Mineiros e Formosa). O VII Plenário, com frequência, foi convidado a 

participar de eventos, proferindo palestras sobre os mais diversos temas, em especial, a 

respeito do funcionamento do Sistema Conselhos e sobre atuação profissional e ética.  

APROXIMAÇÃO E ACOLHIMENTO DOS RECÉM-FORMADOS E ALUNOS DE PSICOLOGIA 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região lançou o “Caderno de Orientação ao 

Trabalho do Profissional Psicólogo”, no dia 25 de janeiro de 2013, às 13h30, na sede do CRP-

09 (Av. T-2, nº 803, Setor Bueno, Goiânia). 

A elaboração foi feita pela Comissão de Orientação e 

Fiscalização (COF) do CRP-09. A publicação desse caderno de 

orientação contribui para a realização da missão do CRP-

09/VII Plenário Pluralidades: “Psicologia Ética, Transparente 

e Socialmente Responsável” de orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pela 

fiel observância dos princípios da ética e disciplina da 

categoria.  

A intenção do Conselho foi oferecer conhecimento e 

informação, que são ferramentas profissionais importantes 
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para o psicólogo. O caderno contém orientações básicas para o exercício profissional, além de 

algumas resoluções que contribuem de maneira direta com a atuação do psicólogo. 

O CRP-09 tem continuamente aprimorado o momento da entrega da carteira do 

registro profissional de modo a garantir informações básicas e necessárias sobre a relação dos 

profissionais com o Conselho Regional de Psicologia e sobre as exigências para a atuação 

profissional.  

Verifica-se que as(os) psicólogas(os) conhecem pouquíssimo da legislação e dos 

aspectos jurídicos e contábeis do exercício da profissão, por isso a importância deste 

momento. Nesta reunião, é apresentada a sede do CRP-09, a lei que regulamenta a profissão, 

a organização e a estrutura do Sistema Conselhos, bem como as ações implementadas tanto 

pelo CRP-09 como pelo Sistema como um todo. A COF realiza orientações básicas sobre a 

inscrição, o cancelamento, transferência, utilização de testes, processo de guarda do material, 

sigilo, obrigatoriedade de registro documental, entre outros.  

 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região participou de diversas cerimônias de 

Colação de Grau de turmas de Psicologia, 

destas destacamos a Colação da turma de 

Psicologia da PUC/Goiás, realizada no dia 5 

de setembro.  

 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região realizou no dia 14 de outubro, pela manhã, 

uma reunião com diretores/coordenadores de 

curso de Psicologia em Goiás para discutir 

parcerias e estratégias de ação visando contribuir 

com a formação acadêmica do profissional da área 

da Psicologia. De acordo com as metas 

estabelecidas pelo VIII Plenário “CRP FORTE: 

Fortalecendo a Profissão”, a intenção é estreitar laços e fortalecer parcerias com as 

Instituições de Ensino Superior e Instituições de Formação, realizando, conjuntamente, 
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atividades e/ou programas de interesse da categoria, tanto na capital como em outros 

municípios do Estado de Goiás. O CRP-09 entende que a aproximação com as Universidades e 

com os estudantes de Psicologia contribui para um exercício profissional ético e competente, 

começando a ser construído na formação do profissional e estendendo durante todo o curso. 

Entre outras ações de aproximação estão eventos e palestras do CRP-09 nas 

faculdades de Psicologia e também visita de estudantes à sede. 

A aproximação com os estudantes de Psicologia tem sido intensificada pelo VIII 

Plenário. O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região GO com frequência é convidado para 

ministrar palestras em faculdades de Psicologia, em especial para alunos da disciplina de Ética 

Profissional. Este canal aberto com as agências formadoras propicia uma divulgação do papel 

do Conselho aos estudantes, o que facilita o processo de inscrição após a colação de grau. 

Entendemos que a Universidade como parceira é essencial para o aprimoramento de uma 

consciência ética e democrática, que valorize e desenvolva o compromisso social da 

Psicologia, desde a formação até o exercício profissional, além de contribuir para a formação 

de um profissional competente, para a melhoria da qualidade dos estágios, para uma 

formação mais generalista e também voltada para o exercício profissional nas políticas 

públicas. Outra forma de integrar os alunos de Psicologia às ações do Conselho é através das 

monitorias em eventos. Os alunos de Psicologia colaboram com a recepção de participantes 

nos grandes eventos, como por exemplo, o Seminário Regional de Psicologia e Políticas 

Públicas.  

O Conselho Regional de Psicologia 

9ª Região recebeu a visita de estudantes de 

Psicologia da Universidade Federal de Goiás 

- Campus Jataí, acompanhados da 

professora Cristiane Borzuk, no dia 12 de 

dezembro. Eles foram recebidos pela 

coordenadora Administrativa, Beverlei dos 

Reis Rocha, pela coordenadora técnica, 

Renata Costa Teixeira, pela analista de 

Fiscalização, Amanda Lyra Rocha, e pela 

analista de Fiscalização, Karla Garcia Alves. 

Elas falaram sobre o funcionamento do Conselho e os estudantes receberam o Caderno de 

Orientação ao Trabalho do Profissional Psicólogo. 
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RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE  

O VII Plenário, ao se preocupar 

com o funcionamento do Conselho e 

visando um melhor atendimento para a 

categoria, levantou propostas para serem 

implantadas em 2012, como: otimizar o 

trabalho interno do CRP-09, inclusive com 

aumento de psicólogas(os) para atuarem 

no setor de orientação da categoria; 

otimizar os processos internos, com o 

objetivo de um atendimento mais rápido e 

eficiente à categoria; atuar de forma 

aberta e acessível. Assim, para alcançar estes objetivos, o VII Plenário realizou concurso 

público em 2012, cujo edital foi publicado em setembro de 2012. Os aprovados foram 

empossados em 2013. 

ESPAÇO FÍSICO DA SEDE 

 O crescente número de novos profissionais tem exigido frequentes melhorias nas 

instalações da sede, em Goiânia, e na seção de base em Palmas, no Tocantins. Em Goiânia, a 

estrutura da sede também tem precisado passar por reformas e reparos frequentes para 

adequação e ampliação dos espaços. 

 O VII Plenário, ao tomar posse, de fato, considerou a atual sede do CRP-09 

inapropriada para o atual porte do Conselho. As salas são pequenas, o auditório (sala de 

plenária) não comporta a quantidade de pessoas que a entidade recebe por ocasião de 

eventos e reuniões, dentre outras inadequações. Durante 2013, o VII Plenário engendrou 

ações, com fiel observância a todos os trâmites legais que a matéria requer, com o objetivo de 

construir uma nova sede para o CRP-09, que atenda de forma eficaz e eficiente as demandas 

do serviço desempenhado pelo Conselho. 

MAIOR COMUNICAÇÃO COM A CATEGORIA 

A Comissão de Comunicação realiza reuniões com os assessores para discutir 

apresentação de projetos, pautas e discussão de conceitos para materiais gráficos, dentre 

outros assuntos. E, ainda, organiza a apresentação e distribuição de materiais de divulgação 

no mural e outros. Agenda entrevistas de interesse da entidade e divulgação de eventos. 
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 SITE  

Com a proposta de aproximar o CRP-09 das(os) psicólogas(os) e sociedade, o VII 

Plenário manteve o site de forma a facilitar o acesso de todos. O site dispõe de serviços de 

emissão de certidão negativa de pessoa física, emissão de boletos e atualização de dados 

cadastrais acessíveis à(ao) psicóloga(o). O site dispõe de seção especial com o objetivo de 

sanar as principais dúvidas em relação à profissão; além de oferecer opções de cursos, banco 

de empregos e as notícias da Psicologia em tempo real. Mantemos em nosso site, banners de 

interesse da categoria e de âmbito nacional, do CREPOP; POL; ABEP; BVS/PSI e das principais 

políticas e ações do sistema Conselhos de Psicologia, para facilitar o acesso.   

Em 2011, foi criado o perfil do CRP-09 no Facebook, mais um recurso para comunicar 

com eficiência, que em 2013 continuou funcionando intensamente. A participação da 

categoria por meio do facebook é maciça, possibilitando uma comunicação imediata com o 

Conselho.  

 Em 2013, o CRP-09 continuou a realizar ações visando maior aproximação com a 

categoria, como a reestruturação do boletim online, ações de atualização de dados das(os) 

psicólogas(os) via site, continuação da Campanha “Psicólog@ onde está você?”, dentre 

outras. 

 REVISTA R9  

 

O jornal foi remodelado pelo VII Plenário, passou a ter um formato de revista e foi 

renomeado de REVISTA R9. Manteve dezesseis páginas, possibilitando a diversificação de seu 

conteúdo. Em 2013, o VII Plenário produziu três números da revista, com tiragem de 7.000 

exemplares cada número. 

 BOLETIM ONLINE  

 O VII Plenário incrementou o BOLETIM ONLINE, uma newsletter feita através do 

gerenciador do sistema. Além dos boletins com notícias do CRP-09 e Sistema Conselhos, 

também veicula os “serviços de divulgação”, boletins que informam cursos e eventos de 

interesse da categoria. O boletim tem sido enviado semanalmente e, dependendo da 

necessidade, boletins extraordinários também são enviados. O VII Plenário tem buscado 

elaborar um boletim mais informal, que seja mais atraente e, desta forma, consiga chegar 

mais perto da categoria.  
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CANAL NO YOUTUBE 

http://www.youtube.com/user/CRPSICOLOGIA09 

Mais uma inovação do VII Plenário 

“Pluralidades: Psicologia ética, transparente e 

socialmente responsável”: o programa “Pluralidades 

– CRP é você”. O objetivo é intensificar a 

comunicação com a categoria e comunidade e um 

dos meios mais eficientes é o vídeo, que nos 

aproxima mais daqueles que queremos alcançar. Neste intuito, o VII Plenário “Pluralidades” 

inaugurou, no dia 22 de março, um canal no Youtube, no qual estão sendo postadas 

entrevistas, discussões, palestras, debates, etc. 

SAÚDE MENTAL 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região 

realizou, no dia 20 de abril de 2013, o Simpósio “Desafios e 

Perspectivas para o avanço da Psicologia”, no qual a Saúde 

Mental foi o tema das exposições. Cerca de 70 pessoas 

estiveram no auditório da Área II da PUC/Goiás para assistir 

à palestra e à mesa redonda. 

 

 

Num primeiro momento, a 

psicóloga e professora da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, Ana Jacó, 

conduziu a conferência “Uma história 

da  inserção do psicólogo na saúde”, com o 

objetivo de discorrer a respeito da história 

da Psicologia a partir de sua experiência 

profissional. 

mailto:administracao@crp09.org.br
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Em seguida, aconteceu a 

mesa redonda “Perspectivas e 

desafios da saúde mental”, com a 

psicóloga Helizett Lima e o psicólogo 

Mayk da Glória, sob coordenação da 

psicóloga e professora Ionara Rabelo. 

A mesa discutiu questões relacionadas 

às práticas psicológicas e às 

experiências no trabalho com a Saúde 

Mental. 

 

Em 18 de maio, o Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região exibiu, por meio da TVUFG, o 

documentário longa-metragem “As Cores da 

Utopia”, do diretor Júlio Nascimento, em 

referência ao Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial (18 de maio). A exibição 

aconteceu em dois momentos: no dia 18 de maio, 

às 14 horas, e também no dia 19, às 17 horas.  

O CRP-09 indica a obra à categoria por 

entender que o filme é um instrumento 

facilitador das discussões em torno da 

necessidade de uma mudança de postura e 

mentalidade acerca do doente mental, capaz de 

levar as pessoas a tratá-lo como ser humano 

produtivo e como cidadão.  

O filme aborda a vida e a obra do artista 

plástico baiano, esquizofrênico, Reginaldo Bonfim. A obra, sem fins lucrativos, discute a 

exclusão social de Reginaldo e amplia a reflexão sobre o conceito de normalidade, mostrando 

que a loucura vai muito além do sintoma psiquiátrico, envolvendo armas de destruição em 

massa e a degradação da natureza e do homem. 
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Assim, o filme contribui para o Movimento da Luta Antimanicomial, luta que tem como 

ponto geral a reivindicação em torno da efetiva execução de políticas públicas voltadas para a 

saúde mental, capazes de resolver, de forma definitiva, as questões atinentes aos maus-tratos 

e à exclusão social do doente mental em nossa sociedade. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região realizou no dia 21 de maio, o “Sarau da 

Loucura”. A intenção foi promover um debate em torno dos Direitos Humanos e da Saúde 

Mental, além de homenagear o Dia Nacional de Luta Antimanicomial – dia 18 de maio. 

Na ocasião, os participantes recitaram 

poesias e leram textos que tinham como tema 

a “loucura”. O evento foi aberto com o poema 

“Esta Espécie de Loucura”, de Fernando 

Pessoa. Em seguida, a atriz Margarida, que 

integra o grupo Senhoras do Cerrado, 

declamou o poema Loucura, de Florbela 

Espanca. Outros textos e poesia também 

foram apresentados no Sarau. As 

apresentações foram feitas com um som 

de flauta ao fundo, tocada por um 

colaborador do Conselho. O repertório 

escolhido foi de músicas brasileiras, como 

“Caçador de Mim”, que tem como grande 

intérprete Milton Nascimento, e “Maluco 

Beleza”, de Raul Seixas. 

Houve também um momento de 

reflexão sobre a atuação do psicólogo na 

Saúde Mental. Discutiu-se sobre a 

necessidade de exercer o papel de 

psicólogo dentro da Saúde Mental, sem 

perder o foco da humanização do serviço 

de saúde. 
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AÇÕES DE LUTA CONTRA A APROVAÇÃO DO PL “ATO MÉDICO” 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região convidou a comunidade e a categoria para 

uma manifestação contra o Ato Médico, que aconteceu no dia 26 de junho às 9 horas, na 

porta do CRP-09 (Av. T-2, nº 803, Setor Bueno). Outras categorias contrárias à aprovação da 

lei também participaram. Os participantes usaram roupa preta, mostraram cartazes com 

palavras de ordem ou flores.  

 

A iniciativa foi realizada em consonância com a mobilização nacional, que foi realizada 

pelo Conselho Federal de Psicologia no dia 27 de junho a partir das 8 horas, partindo do 

Museu da República em direção ao Congresso Nacional. As manifestações públicas foram 

contra a homologação do “Ato Médico” -  Projeto de Lei do Senado PLS nº 268/2002, que 

regulamenta o exercício profissional da Medicina. 

Representantes dos Conselhos de Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia 

participaram da manifestação. Diversos veículos de comunicação compareceram à 

manifestação do Conselho de Psicologia em Goiás. A presidente Luciene Falcão concedeu 

diversas entrevistas, entre elas participações ao vivo, esclarecendo o posicionamento do 

Sistema Conselhos em relação ao Ato Médico.  
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Outra ação realizada em 

2013 foi organização de caravanas 

com destino a Brasília para 

participar de manifestações 

públicas. No dia 4 de julho, o 

Conselho Regional de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional - 11ª Região 

organizou um ônibus para levar 

profissionais da área da Saúde até 

Brasília, para participarem de um 

ato pacífico pedindo o veto da 

presidente Dilma ao Ato Médico. 

O CRP-09 integrou esta caravana. 

No dia 20 de agosto, o CRP-09 organizou cinco ônibus para compor caravana com destino a 

Brasília para manifestar a favor da manutenção do veto da presidenta Dilma. 

No dia 10 de julho, a presidenta Dilma Rousseff, vetou parte do Projeto de Lei que, ao 

regulamentar a Medicina, interferiria nas atividades das outras categorias da Saúde. Esta é 

uma vitória do esforço de mobilização das e dos profissionais da Psicologia que, ao lado das 

diversas profissões de Saúde, mantiveram aceso por 11 anos o debate sobre o tema. Nos 

últimos meses, a categoria atuou nas ruas e na internet de forma excepcional, garantindo a 

exposição do tema na sociedade. 

O principal problema do projeto era o inciso 1º do artigo 4, que previa que a 

formulação do diagnóstico e a respectiva prescrição terapêutica seriam atividades privativas 

dos médicos, ou seja, determinaria que só eles poderiam diagnosticar doenças e decidir sobre 

o tratamento. No caso da Psicologia, as psicólogas e psicólogos não poderiam mais 

diagnosticar transtornos mentais. 

Assim, o CRP-09 apoiou a decisão da presidente Dilma que, em seu veto, defendeu o 

Sistema Único de Saúde e a atuação integrada dos profissionais da área. A presidente 

ressaltou que a sanção do texto “poderia comprometer as políticas públicas da área de saúde, 

além de introduzir elevado risco de judicialização da matéria”. Vale destacar, ainda, que 

nenhum ministério emitiu parecer favorável ao projeto. 
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Durante 2013, o CRP-

09 continuou as mobilizações 

para que o Congresso Nacional 

mantivesse os vetos da 

presidenta Dilma, garantindo 

assim, definitivamente, o 

respeito ao trabalho de todos 

no atendimento integral à 

população tanto nas políticas 

públicas de saúde como no 

âmbito privado. Neste intento, 

a Comissão de Políticas 

Públicas do Conselho Regional 

de Psicologia 9ª Região se 

reuniu, no dia 5 de agosto, com representantes da Fonoaudiologia e da Enfermagem para 

discutir estratégias de ação junto aos parlamentares a favor da manutenção do veto da 

Presidente Dilma Roussef ao Ato Médico. Entre os pontos abordados estiveram as estratégias 

propostas pelo CFP, que inclui contato com os parlamentares com o objetivo de conseguir o 

apoio. Participaram desta reunião: Maria Salete S. Pontieri Nascimento (CorenGO), Sílvia M. 

Ramos (Crefono5), Eloise Elene Neves Barbosa (CRP-09), Wadson Arantes Gama (CRP-09), 

Ivete Santos Barreto (Cofen), Renata Costa Teixeira. 

No dia 21 de agosto, com a manutenção dos vetos pelo Congresso, finalmente, chega a 

um ponto final nosso esforço ao longo de mais de uma década, marcado por inúmeras 

iniciativas de campanhas, abaixo-assinados, manifestações, mobilizações nas redes sociais e 

posicionamentos públicos. Para o CRP-09, ter feito parte ativamente de todo esse processo é 

motivo de orgulho e reforça nossa disposição a atuar em defesa de uma inserção qualificada 

da Psicologia e de cada um dos psicólogos e psicólogas na sociedade brasileira. 

Com os vetos, prova-se possível que a atividade dos médicos seja regulamentada, sem 

que isso interfira de forma perniciosa na atuação de outros profissionais que se orgulham por 

participar da construção diária de uma Saúde multiprofissional.  
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PESSOA IDOSA 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região prestou homenagem aos psicólogos com 

mais de 80 anos de idade. Além de prestigiar psicólogos e psicólogas pioneiros, a homenagem 

foi comemorativa aos 10 anos da implantação do Estatuto do Idoso. A Sessão Especial 

aconteceu no dia 30 de abril, às 19h30, na Câmara Municipal de Goiânia. Na ocasião, outras 

categorias também receberam homenagem na Sessão. A decisão de convidar profissionais 

dessa idade se deu pela comemoração dos 80 anos de Goiânia. 

 

O Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região participou da 

realização da Audiência Pública que 

discutiu “Os 10 anos do Estatuto do 

Idoso: o que mudou?”, na tarde do 

dia 7 de junho, na Assembleia 

Legislativa de Goiás. 

A iniciativa foi do Movimento 

Plural Idades, do qual o CRP-09 faz 

parte, e da Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia. O evento 

foi comandado pelo presidente da 

Comissão, deputado Mauro Rubem. A mesa de abertura foi composta por várias entidades 

representativas dos direitos dos idosos. 
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Logo em seguida, foi montada uma mesa redonda, onde participaram as seguintes 

debatedoras: conselheira do Conselho Municipal do Idoso, professora Marli Bueno 

(coordenadora); secretária Municipal de Assistência Social, Adriana Accorsi; conselheira do 

Conselho Estadual do Idoso, Maria Luiza Pinto Teixeira; e membro do IMADES e do Conselho 

Estadual do Idoso, Eline Alcoforado Maranhão de Sá. Ao final, foi redigida uma Carta Aberta 

contendo as necessidades das pessoas idosas. 

 

A discussão foi muito importante para que fossem expostas as necessidades das 

pessoas idosas relacionadas às políticas públicas. Isso pode ser concretizado através da Carta 

Aberta que foi elaborada durante a audiência. 

Plural Idades - O Movimento Plural 

Idades surgiu em julho de 2011,  por uma 

iniciativa do CRP-09, através, na época, da 

Comissão da Pessoa Idosa, junto com 

outras  entidades governamentais e civis. O 

objetivo era inserir a pessoa idosa nos vários 

espaços comunitários, possibilitando a 

convivência e a interação com os mais jovens, 

além de proporcionar o conhecimento e a 

aplicabilidade do Estatuto do Idoso, que 

completa 10 anos de implantação.  
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O Movimento realiza ações para melhorar a qualidade de vida de quem já passou dos 

60 anos, como debates e eventos de integração. 

Fortalecer a interação entre idosos e jovens é um dos principais objetivos do 

movimento Plural Idades, que promoveu no dia 29 de setembro, no Lago das Rosas, um 

evento em comemoração ao Dia do Idoso (1º de outubro) e aos 10 anos do Estatuto do Idoso. 

As atividades começaram às 7 

horas, com uma caminhada no anel 

interno do parque. Os serviços de aferição 

de pressão arterial, dosagem de glicose e 

orientação do uso de medicamentos 

aconteceram durante toda a manhã e 

foram bastante procurados. A atriz e 

dançarina Célia Borges, que participou de 

uma apresentação artística no evento.  
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Na tenda principal, a 

programação começou com a 

apresentação da Banda da Guarda 

Municipal, que interpretou músicas 

do cancioneiro popular. O Coral do 

Sesc cantou um repertório variado de 

canções. Um grupo de idosas, 

vinculado à Secretaria de Assistência 

Social, apresentou um espetáculo de 

dança e a atriz Margarida, do grupo 

Senhoras do Cerrado, recitou um 

poema. Outras atividades também 

aconteceram durante a manhã de 

domingo, como técnicas de grupo, 

culto ecumênico etc.  

 

Esta é a 3ª edição desse 

evento, que acontece sempre próximo 

ao Dia do Idoso. Em 2013, a 

comemoração se consolida e, assim, 

mostra a importância dessa prestação 

de serviço e integração para o 

fortalecimento de relações entre a 

juventude e a pessoa idosa.  

Algumas ações já foram 

realizadas com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida de quem já passou 

dos 60 anos. Entre elas, o Seminário Plural Idades, que aconteceu em outubro de 2012, na 

PUCGoiás Uma extensa programação incluiu palestras, discussões sobre Políticas Públicas, 

reflexões, oficinas e apresentações cultural. Em 2011, a comemoração foi no Parque 

Flamboyant, onde os patriarcas e matriarcas realizaram um grande piquenique com suas 

famílias, e também participaram de atividades de promoção à saúde, culturais e oficinas. 
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Fazem parte do Plural 

Idades: Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região (CRP-

09), a Secretaria Municipal 

de Assistência Social de 

Goiânia, FestVIDAde, PUC 

Goiás, Universidade Aberta à 

Terceira Idade (Unati), 

Universidade Salgado de 

Oliveira (Universo), Solar 

Colombino, Sociedade 

Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, Conselho 

Regional de Educação Física 

14ª Região (Cref-14), 

Conselho Regional de Serviço 

Social 18ª Região (Cress-18), 

Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 5ª Região 

(Crefono-5), Conselho 

Regional de Farmácia (CRF-

GO), Governo de Goiás, 

Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, Secretaria Estadual 

de Saúde, Secretaria de 

Políticas Públicas para 

Mulheres e Promoção da 

Igualdade Racial, Prefeitura 

de Goiânia, Secretaria 

Municipal de Políticas para 

Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Municipal de Defesa Social, Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS), Rede Nacional de 

Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa 

Idosa, Programa de Gerontologia Goiás, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Municipal do 

Idoso, Vereador Virmondes Cruvinel, Vereadora Dra. Cristina. 
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CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 

Através do CREPOP, o CRP-09 contribui para sistematizar referências para a atuação 

profissional da Psicologia em diferentes contextos, mapeando a necessidade da presença 

da(o) psicóloga(o) nos projetos coletivos e institucionais, fortalecendo, assim, o processo de 

inclusão da(o) psicóloga(o) no campo das políticas públicas. 

O Conselho Federal de Psicologia, de posse das pesquisas realizadas em todo o 

território nacional, elabora cartilhas de referências técnicas das diversas áreas de atuação 

da(o) psicóloga(o). As cartilhas têm o objetivo de proporcionar um compartilhamento de 

experiências e, consequentemente, contribuir para a formação continuada da categoria. 

Relatório mais detalhado das atividades do CREPOP segue anexo. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região divulgou e participou da "Caminhada 23 

anos do ECA & Contra a Redução da Maioridade Penal", no dia 13 de julho, às 8 horas, 

concentração no CESAM (Alameda dos Buritis nº 485, Centro). A ação foi iniciativa do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) em parceria com o 

CESAM. 

Em 8 de março de 2013, o Conselho Regional de Psicologia 9ª Região divulgou o seu 

apoio à iniciativa do CRP-14 - MS em relação ao  Manifesto Pela Vida Solidariedade e defesa 

dos Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul. O documento visava afirmar que é obrigação da 

nação brasileira, tanto governo, como sociedade civil, a defesa intransigente do direito à vida, 

a integridade física e mental, da liberdade e da segurança pessoal dos povos indígenas do 

referido Estado. 

Também em março de 2013, o CRP-09 divulgou que o Conselho estaria disponível 

enquanto posto de coleta de assinaturas em apoio ao Projeto de Lei Popular Saúde+10, que 

visava o repasse de 10% das receitas correntes brutas da União para a Saúde Pública 

Brasileira. O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região, também referente a esta campanha, 

participou no dia 10 de abril da Marcha do Movimento Saúde+10, na Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília (DF). A intenção do movimento era recolher 1 milhão e 500 mil 
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assinaturas para que fosse feito um projeto de lei de iniciativa popular. Cerca de 200 

entidades de todo o Brasil integraram o movimento. Na ocasião, cerca de 1,25 milhão de 

assinaturas já haviam sido recolhidas, de acordo com a contagem oficial realizada no dia 5 de 

abril. 

A psicóloga Adriana Fonseca de Oliveira representou o Conselho Regional de Psicologia 

9ª Região na reunião da Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP, que ocorreu no dia 9 

de março, em Brasília (DF). A psicóloga indicada pelo CRP-09 atua com questões indígenas, 

que foi o tema da pauta de discussões do evento. Na reunião foi proposto que cada Conselho 

levasse para suas próximas Reuniões Plenárias a recomendação da Comissão Nacional de 

Direitos Humanos de realização de um Seminário ou Encontro Regional para discutir o tema 

indígena. A produção desses encontros seria lavada para o 1º Encontro Nacional de Psicologia, 

Povos Indígenas e Direitos Humanos, a ser realizado em Dourados, Mato Grosso do Sul, de 07 

a 09 de agosto de 2013 e para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que deveria 

acontecer em novembro/2013.  

Após essa reunião, a psicóloga Adriana foi convidada a atuar como colaboradora da 

Comissão de Direitos Humanos do CRP-09, para desenvolver as atividades da temática 

indígena.  

Conforme recomendado, o Conselho 

Regional de Psicologia 9ª Região, por meio da 

Comissão de Direitos Humanos - Temática 

Indígena, realizou uma reunião pública para 

tratar da temática Indígena no dia 24 de 

junho, das 8h às 12h30, na sede do CRP-09 

(Av. T2 nº 803 – St. Bueno/Goiânia). Os 

participantes convidados para a Reunião 

Pública foram: Prof. Mário Arruda da Costa 

(antropólogo, há anos professor na área de 

etnologia e um dos grandes responsáveis – 

por meio do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia - IGPA – PUC Goiás - pela 

formação de um dos maiores e melhores acervos etnológico e cultural do país); Dom Frei 

Tomás Balduíno (Bispo Emérito da diocese de Goiás, co-fundador do Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI - e seu segundo presidente, teve papel fundamental na criação da 

Comissão Pastoral da Terra); Milton Martins de Souza (Coordenador do Distrito Sanitário 

Especial Indígena - Dsei Araguaia - da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI - 
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Ministério da Saúde); Psicóloga Thainara Ferreira Cavalcante (Psicóloga CRASS Aruanã); e a 

Psicóloga Chiara Santos Miranda (Psicóloga no Centro de Referência da Secretaria de 

Igualdade Racial do Estado de Goiás - SEMIRA). A reunião pública se iniciou com uma 

entrevista ao Bispo Emérito da diocese de Goiás, co-fundador do Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI, e Comissão Pastoral da Terra, Dom Frei Tomás Balduíno. Entre os assuntos 

abordados, ele levantou questões relacionadas à terra e aos indígenas, e os conflitos 

relacionados ao tema.  

Em seguida, formou-se a roda de 

conversa, onde a situação do povo 

indígena e a relação com a Psicologia 

foram assuntos abordados. A psicóloga 

do Cras Aruanã, Thainara Ferreira 

Cavalcante, falou sobre as dificuldades de 

atuação diante os conflitos. A intenção da 

Reunião Pública foi delinear o perfil do 

trabalho com indígenas na nossa região e 

como tem sido a contribuição da 

Psicologia neste âmbito. O material 

produzido na roda de conversa, que 

também deve acontecer em outros Conselhos Regionais, foi levado para ser discutido no I 

Encontro de Psicologia, Povos Indígenas e Direitos Humanos, realizado em agosto pelo 

Conselho Federal de Psicologia, no Mato Grosso do Sul. O evento nacional tinha como 

objetivo de discutir a realidade psicossocial das comunidades indígenas e em que medida a 

sociedade brasileira, as instituições de ensino e os órgãos públicos interferem nas condições 

de vida desta população, e também a contribuição da Psicologia neste âmbito. 

Participaram da Reunião Pública: Dom Frei Tomás Balduíno - Bispo Emérito da diocese 

de Goiás, co-fundador do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Comissão Pastoral da 

Terra; Psicóloga Thainara Ferreira Cavalcante - Psicóloga Cras Aruanã; Psicóloga Chiara Santos 

Miranda (Psicóloga no Centro de Referência da Secretaria de Igualdade Racial do Estado de 

Goiás - SEMIRA); Flávia Cruvinel – Superintendente Executiva da Semira; Wadson Arantes 

Gama – Comissão de Políticas Públicas CRP-09; Adriana Fonseca de Oliveira Melo – Comissão 

de Direitos Humanos – temática indígena CRP-09; Marlene Barbaresco – Crepop; Vani Batista 

da Silva – Senhoras do Cerrado. 
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O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região participou no dia 9 de maio de 2013 na 

Prefeitura de Goiânia, de uma reunião para implantação do Comitê Gestor Intersetorial para 

tratar da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Comitê Pop Rua). O Comitê 

seria composto por 13 secretarias municipais e por 13 representantes da sociedade civil 

organizada, entre elas o CRP-09. O Comitê Pop Rua, tem como finalidade acompanhar e 

monitorar a Política Nacional para a População em Situação de Rua, dentro do Município de 

Goiânia. Na reunião, foi apresentada e discutida com as entidades não governamentais, o 

Plano Nacional para Políticas para a População em Situação de Rua. Foram convidadas, as 

secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Trabalho, Defesa Social, Habitação 

Juventude, Mulher, Igualdade Racial, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Pessoas com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida; da sociedade civil foram convidados 42 entidades, entre 

as quais, a Pastoral dos Povos de Rua, Centro de Referência dos Direitos Humanos, Solar 

Colombino, Acedevida, Lares Irmãs Clara, Lar São Francisco de Assis, Casa da Juventude (Caju), 

Consultório de Rua, Defensoria Pública, Associação Comunidade Luz, Comunidade Terapêutica 

Ministério Jovens Livres, Conselho Regional de Medicina, Consultório Gerontológico da 

Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Direitos Humanos da OAB, Casa de Adolescente 

Talitha Kum, Abrigo Adonai – Ministério Terra Fértil, Abrigo Caminho de Esperança – 

Ministério Terra Fértil, Direitos Humanos da Ordem do Advogados do Brasil (OAB), Conselho 

Regional de Psicologia, entre outros. 

Atribuições do Comitê Pop Rua 

I - elaborar o Plano Municipal da Política para a População em Situação de Rua, especialmente 

quanto às metas, objetivos, responsabilidades e orçamentos; 

II - acompanhar e monitorar a implementação do Plano Municipal da Política para a 

População em Situação de Rua; 

III - realizar o controle social, por meio da fiscalização da movimentação dos recursos 

financeiros consignados para os programas e políticas para a População em Situação de Rua 

do Município de Goiânia; 

IV - assegurar a articulação intersetorial dos programas, ações e serviços municipais para 

atendimento da População em Situação de Rua; 

V - propor formas e mecanismos para a divulgação do Plano Municipal da Política para a 

População em Situação de Rua; 

VI - organizar, periodicamente, encontros para avaliar e reformular ações para a consolidação 

do Plano Municipal da Política para a População em Situação de Rua; 

VII - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro da População em Situação de Rua do 

Município de Goiânia aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, 
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educação, previdência, trabalho, moradia, segurança, cultura, trabalho e renda e esporte e 

lazer; 

VIII - garantir, periodicamente, a contagem oficial da População em Situação de Rua; 

IX - deliberar sobre a forma de condução das atividades de sua competência; 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região, por meio da Comissão de Direitos 

Humanos-GT Sexualidade e Gênero, realizou o I 

Seminário Goiano de Diversidade Sexual e 

Direitos Humanos, no dia 21 de junho, no 

auditório Eli Alves Forte da OAB-Goiás. 

A intenção da organização do seminário 

foi promover debates entre a Psicologia e outras 

ciências/profissões engajadas na luta por justiça 

social, buscando a integração dos conhecimentos 

científicos e a luta do Movimento Social 

organizado, buscando reafirmar o 

posicionamento ético, estético e político da 

Psicologia para com a sociedade em relação a 

uma teorização/atuação em 

consonância/confluência com dos Direitos 

Humanos, reconhecendo a importância da consideração da Diversidade Sexual como 

expressão saudável da existência humana. 

Na abertura, o coordenador da 

Comissão de Políticas Públicas, Wadson 

Arantes Gama, falou sobre a importância de se 

discutir a diversidade sexual e a sua relação 

com a Psicologia atualmente, principalmente 

no momento em que o projeto de lei 

conhecido como “Cura Gay” estava em 

discussão pela Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara dos Deputados. Em seguida, as 

atrizes da Cia de Teatro Senhoras do Cerrado 

realizaram uma apresentação artística. 
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A mesa redonda da manhã 

debateu o tema “Direitos Humanos: a 

atual conjuntura política no Brasil”, e 

contou com os seguintes debatedores: 

Dra. Glaucia Maria Teodoro Reis (SEMIRA - 

GO); Dra. Chyntia Barcellos (OAB - GO); 

Profª. Dra. Cristina Vianna (PDH-

POC/UNIP); e Pr. Edson Santana 

(COELGBTT - GO). 

 

A tarde se iniciou com a mesa redonda 

“Diversidade Sexual: articulação entre 

movimento social, academia e políticas 

públicas”, com a Profª. Draª Lenise Santana 

Borges (PUC-GO); M.sc. Maria Rita Medeiros 

Fontes (COELGBTT-GO); e o psicólogo Mayk 

Diego Gomes da Gloria (CRP-09). 

 

Ao final do dia, aconteceu a 

conferência de encerramento: Profª. 

Dra. Tatiana Lionço (UniCEUB-DF). 

O evento foi organizado pela 

Comissão de Direitos Humanos do 

Conselho Regional de Psicologia 9ª 

região (GT de Sexualidade e Gênero), 

juntamente com as instituições 

parceiras: Comissão de Direito 

Homoafetivo da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) sessão Goiás; Gerência de Políticas da Diversidade da  Secretaria de Políticas 

para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (Semira).  
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O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região apoiou e divulgou a nota divulgada pelo 

Conselho Federal de Psicologia em repúdio à aprovação do PDC 234/2011 Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que estabelece normas para a 

atuação do profissional da Psicologia em relação à orientação sexual. 

Na referida nota o Conselho Federal de Psicologia (CFP) foi a público manifestar 

indignação mediante a aprovação na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

dos Deputados (CDHM/CD) do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 234/2011, do deputado 

João Campos (PSDB-GO), que visava sustar trechos da Resolução do CFP nº 1/99, que 

estabelece normas de atuação para as (os) psicólogas (os) em relação à questão da orientação 

sexual.  A votação ocorreu no dia 18 de junho de 2013, na CDHM. O debate foi marcado por 

uma discussão truculenta e arbitrária, que não levou em conta os anseios da população 

dentro da “Casa do Povo”. Os debates dentro da CDHM deixaram de observar as 

manifestações públicas da sociedade civil e de entidades que atuam na área, a exemplo do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional 

da Juventude (Conjuve), Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), e 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

Parecer elaborado pelo CFP, na defesa de suas atribuições enquanto autarquia, 

demonstrou a falta de embasamento dos os argumentos jurídicos levantados pelo deputado 

João Campos, ao propor que os dispositivos da Resolução do CFP se tornem sem efeito, “por 

não ter caráter regulamentar, e por isso não podem constar de uma Resolução e sim de uma 

Lei”. O documento do Conselho destaca “que a escolha por argumentos jurídicos, 

pretensamente em defesa de prerrogativas do Legislativo, assinalam, tão somente, o meio 

menos oneroso para evitar o debate de mérito sobre práticas obscuras e violadoras dos 

Direitos Humanos que a Resolução nº 1/99 do CFP, em muito boa hora, tratou de coibir”. 

A Resolução do CFP foi elaborada em 22 de março de 1999, após exame de denúncias 

sobre a ocorrência de práticas de “tratamento da homossexualidade” por parte de 

profissionais da Psicologia e tendo em conta o consenso vigente na comunidade científica 

internacional, os princípios básicos da Constituição Federal e os compromissos mais 

elementares em favor dos direitos humanos. 

A norma estabelece que psicólogos e psicólogas tenham total liberdade para o 

exercício profissional, o que é garantido pelos Conselhos Regionais e Federal. Isso diz respeito 

à área que escolhem para trabalhar, ao suporte teórico que selecionam e a muitas outras 
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dimensões profissionais, mas ela deve ser regrada pelos princípios éticos da profissão. A 

Resolução CFP nº 1/1999 não cerceia o profissional. Sua função precípua é acolher o 

sofrimento. Não há dispositivo editado pelo CFP que impeça o atendimento, tampouco que 

proíba o profissional de acolher o sujeito que chega ao consultório, ao hospital, ou a qualquer 

outro espaço que se encontre o trabalho da Psicologia. Faz-se ainda necessário repetir: não se 

trata de negar a escuta psicológica a alguém que queira mudar a sua orientação sexual, mas 

sim, de não admitir ações de caráter coercitivo e dirigidas pelo preconceito, como quando 

alguns psicólogos afirmam que a homossexualidade pode e deve ser “invertida”. 

A homossexualidade não constitui doença para carecer de tratamento, nem distúrbio, 

tampouco perversão. Nesse sentido, a Psicologia pode e deve contribuir com seu 

conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a 

superação de preconceitos e discriminações. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região, por meio da Comissão Especial de 

Direitos Humanos, participou da reunião 

plenária do Comitê Estadual de Prevenção e 

combate à Tortura, que aconteceu na manhã 

do dia 5 de dezembro de 2013 na 

Superintendência de Direitos Humanos, no 

Setor Aeroporto. De acordo com o presidente 

da Comissão de Direitos Humanos do CRP-09, 

Mayk Diego da Glória, a reunião discutiu 

assuntos pertinentes, como os assassinatos dos moradores de rua da capital, as ações a serem 

desenvolvidas nos próximos dia, a participação no Fórum Mundial de Direitos Humanos, entre 

outros. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª 

Região participou do Fórum Mundial de 

Direitos Humanos (FMDH), realizado em 

dezembro, em Brasília. No evento, destacou-

se a abordagem dos seguintes temas: 

Raça/Etnia, Diversidade Sexual, Identidades 

de Gênero, Violência, População em Situação 

de Rua, Questões indígenas, Minorias 

religiosas e discriminação, Combate à 
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Tortura, Sustentabilidade, Educação em Direitos Humanos, Ciganos, dentre outros temas 

transversais. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP-09, Mayk da Glória, 

que participou do evento, é muito importante que a Psicologia participe de fóruns como este 

para atualizar a pauta de discussão no Conselho. "Dessa forma, poderemos compreender 

melhor os fenômenos sociais, atualizando o conhecimento, para orientar a categoria de 

psicólogas e psicólogos a fim de que se estabeleça um diálogo", avalia. 

 

O Fórum Mundial de Direitos Humanos é uma 

iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República tem o objetivo de promover um 

espaço de debate público sobre os direitos humanos no 

mundo, em que sejam tratados seus principais avanços e 

desafios com foco no respeito às diferenças, na 

participação social, na redução das desigualdades e no 

enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. 

As próximas edições do Fórum serão no Marrocos, em 

2014, e na Argentina, em 2015. 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região participou no dia 8 de fevereiro da 8ª 

Campanha Nacional de Carnaval pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 

realizada pela Semas. Durante toda a manhã, foram distribuídos materiais educativos na Praça 

do Bandeirante incentivando a população a denunciar abusos sexuais contra crianças e 

adolescentes através do Disque 100. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região, por 

meio da Comissão Psicologias - temática Hospitalar, 

recebeu no dia 3 de maio psicólogas que atuam na Rede 

de Atenção à Criança e ao Adolescente em situação de 

violência na Saúde Mental. A visita das psicólogas foi 

motivada pela necessidade de sanar algumas dúvidas 

sobre questões de sigilo no atendimento e 
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encaminhamento de crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência. Para a vice-

presidente do CRP-09, Sandra Valéria Nogueira, que coordenava a Comissão Psicologias, um 

dos desafios da Rede é criar instrumentos de notificação e de atendimento às crianças e 

mulheres em situação de violência. Foi discutido que o grande desafio posto é fazer com 

que  estes serviços se comuniquem e se integrem com foco no atendimento integral à essas 

famílias. Assim, o CRP-09 participou da discussão no intuito de acompanhar e orientar para 

que esses instrumentais técnicos utilizados estejam de acordo com o nosso Código de Ética. 

Participaram da reunião: Renata Costa Teixeira – CRP-09; Ionara Vieira Moura Rabelo – 

SMS/Núcleo Prevenção Violências; Luciene Nunes de Almeida – Distrito Sanitário 

Sudoeste/SMS; Karina Mendonça Santos – Creas Norte; Jocineyla Alves de Oliveira – Creas 

Oeste; Jacqueline Andrade Amaral – CRP-09; Sandra Valéria Nogueira – CRP-09; Elis Regina 

Tonhá; Cátia Cilene do Carmo; Suely Pereira de Faria – CRP-09; Arinaia Coelho Vieira – Creas 

Leste/Depai. 

O Conselho Regional de Psicologia 

9ª Região participou do Seminário 

Cenário da Exploração Sexual Infanto-

Juvenil na Região Metropolitana de 

Goiânia, no dia 13 de maio, no auditório 

do SESI/FIEG. A iniciativa marcou o Dia 

Nacional de Combate à Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes - 18 de 

maio. O objetivo era fortalecer ações 

efetivas para que situações de exploração 

sexual não faça mais parte da nossa 

realidade. Infelizmente casos assim são comuns e precisamos conscientizar a população que 

ela é uma importante aliada nesse processo. 

Em parceria com o Governo de Goiás, com a Prefeitura de Goiânia e com o Juizado da 

Infância, o CRP-09 participou de ação para conscientizar turistas e a população de Goiânia 

sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre o trabalho infantil. A ação 

começou no final de semana, dias 1º e 2 de junho, em hotéis e motéis da capital e região 

metropolitana e continuou durante os 10 dias em que a Seleção Brasileira de Futebol 

permaneceu na cidade.  No dia 3 de junho, a partir das 14 horas, houve a distribuição de 

material educativo no Aeroporto Santa Genoveva. Outro momento de panfletagem ocorreu 

no dia 4 de junho, em local próximo ao local de treinamento dos atletas. 
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A intenção era reforçar o combate à exploração sexual e ao trabalho infantil durante a 

estadia da seleção brasileira de futebol na capital, situação que atrai um grande número de 

turistas. O caráter preventivo se deve a informações fornecidas por órgãos ligados à 

Organização das Nações Unidas (ONU), que indicam que os casos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes triplicaram durante a Copa do Mundo na África. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região, 

através da Comissão Especial da Criança e do 

Adolescente, participou do Seminário de Notificação 

de Violências Físicas e Psicológicas: estratégias e 

desafios na defesa dos Direitos Humanos, no dia 25 

de novembro, no auditório do Ministério Público de 

Goiás. O evento ocorreu no Dia Internacional da 

Não-Violência contra a Mulher e teve como objetivo 

debater o impacto da violência psicológica e física na 

saúde, bem como propor recomendações para o enfrentamento destas situações. A 

presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, conselheira Ionara Vieira Moura Rabelo, 

e a analista de fiscalização do CRP-09, Karla Garcia Alves, estiveram no seminário. Segundo 

elas, o evento visou também sensibilizar os profissionais dos diversos setores a preencher a 

Ficha de Notificação da Violência e incentivar o profissional da Saúde para utilizá-la em sua 

rotina de atuação. 

Além destas participações e ações, o CRP-09 ainda possui uma 

relevante representação, o Conselheiro Eriko Netto de Lima ocupa o cargo 

de vice-presidente no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDCA). 

TRÂNSITO E MOBILIDADE HUMANA 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região (CRP-09) participou de reunião no dia 30 

de janeiro, no Detran, para falar sobre questões pertinentes ao trabalho dos profissionais da 

Psicologia. O grupo se reuniu com o presidente do Detran-Goiás, José Taveira Rocha, afim de 

tratar sobre o reajuste da avaliação psicológica. Segundo ele, o Detran-Goiás lançaria o seu 

Marco Regulatório logo após o Carnaval/2013 e esse documento deveria conter as diretrizes 

dos reajustes da avaliação psicológica. Na oportunidade, o CRP-09 entregou um ofício ao 

presidente do Detran-Goiás no qual constava o Artigo 21 da Resolução nº 245 do Contran, que 

dispõe sobre os honorários da avaliação psicológica. Foram anexados os documentos de toda 

mailto:administracao@crp09.org.br
http://www.crp09.org.br/


                                                       
 

65 
 

65 
 

Sede do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região GO 
Avenida T-2, Qd 76, Lt 18, nº 803 - Setor Bueno 
74.210-010   Goiânia – GO 
Telefone: 62-3253-1785  Fax: 62-3285-6904 
administracao@crp09.org.br                       www.crp09.org.br  

a tramitação da negociação nos 

últimos nove meses. Participou ainda 

da reunião a colaboradora da 

Comissão de Trânsito do CRP-09, 

Walúzia Miranda Flôres. 

O Conselho Regional de 

Psicologia 9ª Região se reuniu 

novamente com o Detran-Goiás, no dia 5 de junho, para tratar assuntos referentes ao 

trabalho do psicólogo do trânsito e também o reajuste do valor da avaliação psicológica feita 

nos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. A Comissão foi recebida pelo presidente do 

Detran-Goiás, José Taveira Rocha, e pelo diretor de Operações do órgão, Cel. Sebastião Vaz da 

Silva. De acordo com o coordenador da Comissão de Políticas Públicas do CRP-09, Wadson 

Arantes Gama, o presidente do Detran acolheu as solicitações da categoria e deveria marcar 

um ato para assinatura da portaria que irá reajustar o valor da avaliação. Na ocasião, o 

Conselho de Psicologia sugeriu que o exame psicológico fosse reajustado através de um 

estudo baseado nos Detrans de todo o Brasil. O diretor de Operações do Detran-Goiás, Cel. 

Sebastião Vaz da Silva, explicou que o órgão está sensível à questão dos psicólogos de 

trânsito, informou que deliberaria no sentido de fazer um acréscimo no valor cobrado pelo 

exame, pois de fato tinha o entendimento que o tempo do exame psicológico era maior que o 

do médico. Ele considerou ainda que existe a necessidade de manter despesa com a aquisição 

dos testes, que precisam ser originais. Ainda nesta reunião, o diretor informou que havia 

expectativa de que em breve seria publicado um decreto para que fosse reaberto o 

credenciamento de psicólogos para atuarem com exames psicológicos para fins de CNH. Esse 

credenciamento está fechado desde 2011. 

Então, para finalizar negociação 

que durou tanto tempo, a Comissão de 

Trânsito e Mobilidade Humana do 

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região 

recebeu o Detran/Goiás para a assinatura 

da Portaria que regulamentava os valores 

para o Exame Psicológico do Trânsito, no 

dia 18 de outubro (sexta-feira), às 10 

horas, na sede do CRP-09 (Av. T-2, nº 803, 

St. Bueno). 
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O reajuste do valor cobrado pelo exame psicológico realizado em candidatos à carteira 

nacional de habilitação foi uma luta histórica da categoria. De acordo com a presidente da 

Comissão de Trânsito, psicóloga Simone Minasi, os psicólogos peritos do trânsito aguardaram 

mais de cinco anos por esse reajuste. Na semana anterior, a Comissão do Trânsito do CRP-09 e 

o vereador Virmondes Cruvinel haviam participado de uma reunião com o presidente do 

Detran, Coronel Vaz, ocasião na qual ficou agendada a assinatura da portaria. 

Com o reajuste, a avaliação psicológica passou a ser R$ 80,00 e a avaliação feita pela 

Junta Especial de Saúde, R$ 99,00. Há sete anos os valores cobrados não sofriam alteração. 

 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

O Conselho Regional de Psicologia 

9ª Região, por meio da Comissão 

Psicologias, coordenada pela Cons. Sandra 

Valéria Nogueira,  realizou o evento 

"Complexidade nas Relações 

Psicoterapêuticas na Atualidade", no dia 8 

de junho (sábado), a partir das 8 horas, no 

auditório da Área 4 da PUCGoiás. Durante 

todo o dia, uma ampla programação que 

trata da Psicologia Clínica foi abordada. 

A motivação para escolha da 

temática geral a ser abordada no evento, 

bem como a escolha de cada palestra, se 

deu por acreditarmos que é essencial 

para a boa formação do estudante e 

capacitação do profissional compreender 

que existem escolas do saber em 

Psicologia que representam diferentes 

visões do ser humano, e cada uma possui 

sua base epistemológica e metodológica 

no desempenho de suas funções.  
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O psicólogo e professor Flávio 

da Silva Borges representou o 

departamento de Psicologia da 

PUCGoiás. Sua fala reforçou que a 

parceria entre os Conselhos de Classe 

e as Instituições de Ensino Superior é 

fundamental para o aprimoramento 

técnico dos professores e dos alunos.  

 

 

A primeira atividade do evento 

foi o lançamento do livro “O Trabalho 

com Grupos: as Trilhas Essenciais”, 

organizado por Katya Alexandrina Matos 

Barreto Motta. Para falar sobre a 

publicação, Katya e a psicóloga Nair de 

Araújo Nogueira fizeram uma exposição 

da obra e do tema abordado. O livro traz 

a história da Sobrap que desenvolve um 

trabalho voltado para grupos amparado 

no tripé Psicanálise, Psicodrama e Gestalt. São 10 capítulos de autores da Sobrap nos quais 

discorrem sobre o trabalho de grupo em uma área.  

 

PROGRAMAÇÃO - COMPLEXIDADE NAS RELAÇÕES PSICOTERAPÊUTICAS NA ATUALIDADE 

Credenciamento  

Abertura  

Lançamento do livro “O Trabalho com Grupos: as Trilhas Essenciais”, org. Katya 

Alexandrina Matos Barreto Motta; 
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A Psicologia Comportamental 

e Cognitivo Comportamental e a 

complexidade nas relações 

terapêuticas – psicólogos Flávio da 

Silva Borges; Ilma Aparecida Goulart 

de Souza Britto e Elaine Miranda; 

A Abordagem Sistêmica e a 

Complexidade nas Relações 

Terapêuticas – psicólogas Vera Lúcia 

Morselli e Analice de Souza A. Vinhal 

de Carvalho; 

A Psicanálise e a Complexidade nas Relações Psicoterapêuticas – psicólogas Anna 
Rogéria Nascimento de Oliveira; Adriana Lins do Rego Salgado e Isabella Maria Ferreira de 
Castro; 

A Gestalt e a Complexidade nas Relações Psicoterapêuticas – psicólogas Virgínia 

Elizabeth Suassuna Martins Costa e Marta Carmo; 

O Psicodrama e a Complexidade nas Relações Psicoterapêuticas – psicólogas 

Purificacion Martini Abuli Miceli e Vanuzia Leal de Andrade; 

O Psicodrama Triádico e a Complexidade nas Relações Psicoterapêuticas – psicóloga 

Nair de Araújo Nogueira. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região realizou, no dia 8 de novembro de 2013, 

uma roda de conversa sobre os “Desafios do Atendimento Psicoterápico de Crianças na Era 

Digital”. A iniciativa integrava a programação da entrega de carteiras profissionais aos novos 

psicólogos e às novas psicólogas recém-inscritos no CRP-09 e o projeto “CRP é Você”, que 

busca aproximar a categoria do Conselho. 

Diversos profissionais que trabalham com Psicologia Infantil e estudantes de Psicologia 

participaram do evento. As psicólogas da área infantil Marcella Haick Mallard e Magda Maria 

Evangelista da Rocha Rezende foram convidadas pelo CRP-09 para expor a temática. 
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Foi abordada a relação das gerações 

com a Era Digital, que a geracional existiria 

independente da tecnologia, pois as 

crianças de hoje têm uma relação com o 

tempo diferente e é necessário que se faça 

uma adequação da linguagem para que se 

estabeleça a comunicação. Também foi 

abordado que a cultura lúdica das crianças 

na era digital é também simbólica, mágica, 

onde as mesmas não se limitam a receber 

passivamente os conteúdos veiculados 

pelos games ou pela internet, mas se apropriam através das brincadeiras eletrônicas, onde 

“tudo é possível”, em busca do “objeto do desejo”. O  tema merece cautela e cuidados, pois é 

indispensável compreender como viver a liberdade, o respeito e o cuidado, quando o limite 

entre o real e o virtual, o público e o privado pode perder-se irremediavelmente. Em um 

espaço de segurança e comunicação, o limite ou a moldura protetora poderão ser alcançados 

pelo diálogo e confiança nas relações pais e filhos, construídas na rede afetiva familiar. 

COMISSÃO ESPECIAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Em 2013, a Comissão Especial de Psicologia e Políticas Públicas, presidida pelo 

Conselheiro Wadson Arantes Gama, ao realizar suas atividades, buscou contemplar temas 

referentes às diferentes áreas, principalmente, as áreas de assistência social, saúde, 

educação, jurídica e pessoa idosa, que foram destacadas em eventos no decorrer do ano. 

A Comissão Especial de Psicologia e Políticas Públicas realizou três grandes eventos em 

2013, o Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas, tanto em Goiás quanto no 

Tocantins e o Evento Comemorativo ao Dia do Idoso, já apresentado neste relatório.  

A 3ª edição do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas foi um sucesso absoluto. 

Essa foi a sensação da equipe do CRP-09, que trabalhou durante os três dias do evento (17 a 

19 de abril) no Colégio Santo Agostinho, em Goiânia (GO). 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região recebeu os psicólogos(as) para a noite de 

abertura do III Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, no dia 17 de abril,  no teatro 

Madre Esperança Garrido, em Goiânia. O momento foi marcado pela presença de vários 
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profissionais e estudantes de outras cidades brasileiras, principalmente de Goiás e do 

Tocantins. 

Para o presidente do CRP-09, Wadson Arantes Gama, a realização desse evento 

significou uma consolidação desse seminário, já em sua 3ª edição. Por ser gratuito e de 

garantir uma discussão de alto nível, houve um aumento na participação da categoria em 

2013. As vagas para as oficinas se esgotaram rapidamente. 

Antes da solenidade, o público prestigiou um "pocket show" com o cantor Xexéu, que 

interpretou clássicos da MPB. A mesa de abertura contou com autoridades estaduais e 

municipais. 

Logo em seguida o público pode 

assistir à Conferência "Políticas Públicas 

e o Desenvolvimento Humano", com o 

psicólogo argentino radicado 

colombiano, Omar Alejandro Bravo. Ele 

falou sobre a sua experiência 

profissional como psicólogo e 

pesquisador na Colômbia. Enfatizou, em 

vários momentos, como o fato de o país 

estar em processo de paz mexe com a 

sociedade colombiana. A noite se 

encerrou com um coquetel.  

O dia 18 de abril foi dedicado 

aos eixos Assistência Social e Justiça. 

Durante a tarde, foram realizadas as 

seguintes oficinas: "O fazer do 

psicólogo no CRAS", com Wadson 

Arantes Gama; "O fazer do psicólogo 

no CREAS", com Joseleno Vieira dos 

Santos; "Criança e Adolescente em 

Conflito com a Lei", com Christine 

Ramos Rocha; e "Processos 

psicossociais de grupo", com Juliana 

de Castro Chaves.  
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À noite foram realizadas as 

seguintes atividades: Mesa Redonda 

"Perícia Psicológica Criminal na Polícia 

Técnico Científica, Junta Médica do 

Tribunal de Justiça e Agência Prisional" 

e "Atuação do psicólogo junto às 

vítimas do conflito armado e com a 

população penitenciária na Colômbia", 

com a coordenadora da mesa Gérley 

Lopes Cardoso, e debatedores Orion 

Tadeu de Amorim (Junta Médica do 

Tribunal de Justiça), Handersenn Shouzo Abe (Agência Prisional), Leonardo Ferreira Faria 

(Polícia Técnico Científica), e o palestrante Omar Alejandro Bravo (Colômbia); Mesa Redonda 

"Atuação do profissional de Psicologia nas organizações policiais militares", com a 

coordenadora da mesa Maria José Pereira Goulart, e debatedores Míriam Terezinha Bueno 

Nogueira Belém (Polícia Militar GO), e Augusta Nóbrega de Oliveira (Junta Central de Saúde 

PMGO. 

Para o conselheiro do CRP-09, Eriko Netto de Lima, o Seminário de Políticas Públicas foi 

um momento importante para a categoria por oferecer a oportunidade de troca de 

experiência das práticas psicológicas em relação aos eixos abordados. O evento demonstrou a 

importância de se fazer a correlação entre a prática e a teoria na área da Psicologia, 

principalmente voltada às políticas públicas. 

Os eixos Saúde e Educação foram as diretrizes do último dia do Seminário, 19 de abril. 

À tarde foram realizadas as seguintes oficinas: "Política Nacional de Humanização", com a Dra. 

Maria Elizabeth Mori (Ministério da Saúde); "Política Nacional da Saúde Mental", com Helizett 

Santos de Lima; "O papel do psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)", com 

Kellen Cristina Fernandes de Oliveira Nasser; "O fazer do psicólogo no CAPS", com Isabel 

Ferradans Mato (Caps i), Selva Rios Campelo (Caps ad), Rozi Mayry Oliveira Soares (Caps iad) e 

Ana Flávia de Azevedo Santos (Caps Transtorno adulto); "O fazer do psicólogo com a 

população em situação de rua", com Carolina Bogado Manhães. 

À noite, foram oferecidas as seguintes oficinas: "Educação Inclusiva", com Alba Lucínia 

da S. Magalhães de Sensi; Educação da Paz (EPAZ) – “Drogas e Violência”, com Genivalda 

Araujo Cravo dos Santos; Educação e Medicalização, com Gisele Toassa; "A relação entre 

educando e educador, administrativo e família", com Alba Cristhiane Santana da Mata. 
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O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região assumiu uma cadeira efetiva no Conselho 

Municipal de Assistência Social, no dia 5 de junho. Essa representação reforçou ainda mais a 

participação do CRP-09 em entidades que lutam pelos Direitos Sociais. O coordenador da 

Comissão de Políticas Pública do Conselho, Wadson Arantes Gama, que assumiu a titularidade 

da cadeira, entende que a ocasião representou uma conquista importante para a Psicologia, 

pois já há alguns anos o CRP-09 luta por essa representação em uma entidade importante que 

lida com o controle social. 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região realizou, na manhã do dia 31 de julho de 

2013, a Pré-Conferência de Assistência Social, na sede do CRP-09 (Av. T-2, nº 803, St. Bueno). 

Estiveram presentes dezessete profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, que atuam 

na área da Assistência Social.   

Os profissionais presentes, sob coordenação do Conselheiro Wadson Arantes Gama, 

presidente da Comissão de Psicologia e Políticas Públicas, discutiram a respeito da política 

pública de assistência social e do exercício profissional nesta área.  

Estiveram em debate os seguintes eixos de ação: 

- o cofinanciamento obrigatório da assistência social; 

- Gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, processos de planejamento, 

monitoramento e avaliação; 

- Gestão do trabalho; 

- Gestão dos serviços, programas e projetos; 

- Gestão dos benefícios no SUAS; 

- Regionalização. 

As discussões originaram as propostas que foram encaminhadas com o objetivo de 

contribuir com a Conferência Municipal.   

 Que o Conselho Municipal fiscalize o cumprimento da NOB RH (condições de 

trabalho, remuneração adequada, não desvio de função, formação continuada, 

espaço físico adequado, realização de concursos públicos, plano de cargos e 

salários, dentre outras necessidades). 

 Realização de Reuniões Públicas nos conselhos descentralizados garantindo uma 

maior participação da população goianiense (em cumprimento da Lei Ordinária de 

Goiânia/GO nº 9009/2010 de 30/12/2010). 
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 Que o Conselho Municipal faça gestões junto ao Poder Público com o objetivo de 

garantir maior acessibilidade da população ao serviço do psicólogo, por meio dos 

CRAS e CREAS e unidades de média e alta complexidade. 

 Divulgação efetiva da política nacional de assistência social aos usuários do serviço.  

A Pré Conferência foi realizada no intuito de contribuir para a definição de diretrizes 

para o aprimoramento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 

O Conselho Regional de Psicologia 9ª Região realizou o II Seminário de Psicologia e 

Políticas Públicas do Tocantins: Ética, Cidadania e Garantia dos Direitos Humanos, nos dias 29 

e 30 de agosto, das 8h às 18h, no miniauditório do CEULP/ULBRA. O evento fez parte das 

comemorações do Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. 

As atividades foram realizadas em quatro eixos: Saúde, Assistência Social, Educação e 

Justiça. O período da manhã foi reservado para conferências e palestras. À tarde, ocorreram 

as oficinas dos quatro temas.  
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CONCLUSÃO 

Consideramos, ao final do ano de 2013, que muito se fez para atender a demanda da 

comunidade e da categoria.  

No cumprimento das funções principais do Conselho de orientar, fiscalizar e disciplinar 

o exercício da profissão de Psicóloga(o), bem como zelar pela fiel observância dos princípios 

éticos e disciplinares da categoria profissional e contribuir para o desenvolvimento da 

Psicologia como ciência e profissão destaca-se as inúmeras visitas realizadas pela COF nas 

capitais, Goiânia e Palmas, e no interior de ambos Estados; além dos vários procedimentos 

ético-disciplinares conduzidos pela COE durante todo o ano de 2013. 

A interiorização do CRP-09 foi um meio de integrar as(os) psicólogas(os) do interior, 

tanto de Goiás quanto do Tocantins, às ações do Conselho. Isto está sendo alcançado por 

meio das visitas frequentes e da realização de eventos, os quais, ao buscar a parceria com 

instituições de ensino superior, também atingem alunos de Psicologia. 

O tema Políticas Públicas foi privilegiado por meio de vários eventos, dos quais 

destacamos o Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas, que recebeu profissionais 

de todo o país, além de palestras realizadas em diversas instituições de ensino superior, tanto 

nas capitais, Goiânia e Palmas, quanto no interior dos dois Estados, Goiás e Tocantins.  

O Evento do Dia do Idoso, realizado pelo CRP-09 (Movimento Plural Idades), foi um 

sucesso, integrando a categoria à comunidade, atingindo diversas faixas etárias, desde a 

criança ao idoso. 

A área do Trânsito e Mobilidade Humana foi bem atendida em 2013, com a grande 

conquista do tão esperado reajuste no valor da avaliação psicológica feita nos candidatos à 

Carteira Nacional de Habilitação.  

O tema Direitos Humanos também foi atendido com excelência pela respectiva 

Comissão que atuou com empenho na realização do I Seminário Goiano de Diversidade Sexual 

e Direitos Humanos, no dia 21 de junho, no auditório Eli Alves Forte da OAB-Goiás. 

Não podíamos deixar de destacar a grande conquista da gestão: a efetivação do 

desmembramento do CRP-09, que possibilitou que o Tocantins fosse independente e tivesse 

suas demandas e anseios mais bem atendidos. 
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Enfim, muitas foram as realizações e os desafios são muitos, mas as motivações para a 

continuidade do trabalho são maiores. Para 2014, o VIII Plenário renova seu compromisso 

com a categoria tendo como meta continuar sua gestão pautada pela responsabilidade e 

ética. 

Goiânia-GO, 14 de março de 2014. 

Wadson Arantes Gama Marcos Paulo Araújo 

Conselheiro Presidente CRP-09 Assessor Contábil  CRP-09 – CRC – GO 14431/0-8 

CPF: 427.574.441-15 CPF: 822.100.201-15 

  

  

 

Gerley Lopes Cardoso 

Conselheira Tesoureira CRP-09 

CPF: 348.506.511-00 
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I - IDENTIFICAÇÃO 

Instituição 

Responsável 

Centro de Referência Técnica em Psicologia e 

Políticas Públicas 

Sigla:   CREPOP09 

Endereço:  Av. T-02, n. 803, St. Bueno, Goiânia - GO 

Código de Endereço 

Postal (CEP): 
74210-010 

Conselheiro 

Responsável pelo CREPOP 
Wadson Arantes Gama 

Técnica Regional do 

CREPOP 
Marlene Barbaresco  

 

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E  

POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 

            Através do CREPOP, os CRPs contribuem para sistematizar referências para a atuação 

profissional da Psicologia em diferentes contextos, mapeando a necessidade da presença do 

psicólogo nos projetos coletivos e institucionais, fortalecendo, assim, o processo de inclusão do 

psicólogo no campo das políticas públicas. 

            O Conselho Federal de Psicologia, de posse das pesquisas realizadas em todo o 

território nacional, elabora cartilhas de Referências Técnicas das diversas áreas de atuação do 

psicólogo. As cartilhas têm o objetivo de proporcionar um compartilhamento de experiências e, 

consequentemente, contribuir para a formação continuada da categoria e são instrumentos 

eficazes para uma mediação dos profissionais psicólogos e os gestores públicos dos estados e 

municípios. 

O VIII Plenário, dando continuidade às atividades de 2013, manteve como Conselheiro 

responsável pelo CREPOP o Conselheiro Wadson Arantes Gama. 
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I - OBJETIVOS DO CREPOP 

 GERAIS: 

• Ampliar a atuação dos psicólogos (as) no Estado de Goiás na esfera pública, colaborando 

para a expansão da Psicologia na sociedade e para a promoção dos Direitos Humanos;  

• Sistematizar e difundir o conhecimento e as práticas psicológicas nas políticas públicas, 

oferecendo Referências para atuação nesse campo. 

ESPECÍFICOS: 

• Promover o conhecimento sobre as práticas profissionais presentes no campo das políticas 

públicas; 

• Construir e disponibilizar Referências para a atuação dos psicólogos (as) no campo das políticas 

públicas e mediar o diálogo entre a categoria e seus respectivos gestores públicos. 

• Contribuir para a construção de Políticas Públicas humanizadas, fortalecendo a compreensão da 

dimensão subjetiva presente nessas políticas; 

• Identificar oportunidades estratégicas de participação da Psicologia nas Políticas Públicas; 

e 

• Promover a interlocução da Psicologia com espaços de Formulação, Gestão e Execução em 

Políticas Públicas. 

 

II - Atividades previstas e realizadas no Plano de Trabalho de 2013 

        Dentro do prazo previsto, foi enviado ao CREPOP Nacional, no início do ano 2013, o 

Plano de Trabalho Regional e o Projeto financeiro do CRP09.  

Considerando o ano de 2013 como ano das eleições nos CRPs, e no CFP, o CREPOP Nacional 

definiu como prioridade, dar andamento e concluir várias pesquisas iniciadas e não concluídas em 

anos anteriores e nova pesquisas em outras áreas programadas para o segundo semestre de 2014. 

Nesse processo de publicação de novas Referências, várias Consultas Públicas e levantamento de 

Marcos Lógicos e Legais de algumas áreas já pesquisadas foram mapeadas. Algumas referências 

foram concluídas e publicadas pelos regionais.  

Abaixo alguns dos temas que foram para Consulta Pública. 

Consulta Pública do documento “Relações Raciais: Referências Técnicas para a Prática da (o) 

Psicóloga (o).  
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Consulta Pública do documento de referências técnicas para atuação de Psicólogas (os) nas 

Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, Transporte e Trânsito. 

Consulta Pública do documento de referências técnicas para atuação de Psicólogas (os) nas 

Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas. 

Consulta Pública para a atuação de Psicólogas (os) no Campo das Políticas Públicas Relativas 

à Questão da Terra. 

Foi realizada mobilização dos profissionais participantes de Pesquisas anteriores já 

realizadas, para contribuir com a elaboração atualizada de Referências Técnicas através de alguns 

Debates online.  

 Participação de Reuniões Telefônicas do CREPOP Nacional. 

Repasse de informações à Assessora de Comunicação do CRP 09 - material para divulgação 

no site do CRP09 – Consulta Pública e Debates 

Preenchimento e envio do Relatório Regional de Monitoramento 

Contribuição com a Comissão Organizadora do CRP09 para a realização dos Seminários de 

Políticas Públicas previstos para 2013 onde foram realizadas conferências, painéis, oficinas e 

apresentações culturais. Atividades em comemoração ao dia do idoso no Lago das Rosas entre 

outros Eventos. 

O CREPOP inicia participação junto a Comissão de Políticas Públicas nas atividades previstas 

para durante esta gestão com levantamento dos órgãos de Controle Social no Estado e nos 246 

Municípios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CREPOP 09 visualiza boas perspectivas para 2014, principalmente porque está prevista a 

conclusão de várias Referências já iniciadas anteriormente e que aguarda publicação e com a nova 

gestão Nacional muitos dos objetivos do CREPOP poderão vir a se tornarem realidade. 

 

Wadson Arantes Gama 

Conselheiro Responsável pelo CREPOP/CRP-09 

CPF: 427.574.441-15 
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