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ATA DA PLENÁRIA Nº 428 
20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

No dia 20 de fevreiro de 2014 foi realizada a plenária de Nº 428, na qual estavam 

presentes as (os) conselheiras (os) Adriana Macedo, Luiz Romano, José Neto, Larissa 

Mendes e Artur Couto e as(os) funcionários Amanda Vianna, Danieli Lameira e Heber 

Calandrine. Na pauta constava os seguintes pontos: Informes; Parceria Ethos; Reunião da 

COE; Demissão do administrador; Desligamento do cargo de tesoureiro; Posse da Seção 

Amapá; “Caravana” do CRP10; CRP participar do Fórum DCA; Solenidades de entrega de 

carteira; Representação no Comitê de exploração sexual de criança e adolescente; 

Contratação do assistente administrativo para Macapá; Processos Éticos – COE; O que 

ocorrer. A parceria firmada que acordava que o curso de especialização de psicologia no 

trânsito seria no auditório do CRP10 foi cancelada pela Ethos Psicotestes. Luiz Romano 

informou que teve a reunião da COE e avaliou como ponto positivo a participação dos 

psicólogos convidados, pois estes darão celeridade e qualidade na análise dos processos. 

O administrador Everaldo Trindade foi demitido e Amanda assumirá este cargo. A referida 

ficou responsável pela contratação do profissional para substituí-la em seu cargo anterior 

de contadora. O conselheiro José Neto pede desculpas aos demais por algum 

comportamento exagerado e pede para que conste neste documento seu pedido de 

desligamento do CRP10. Agradece a receptividade e que diz não está sendo fácil tomar 

esta decisão. Na ocasião foi eleita a conselheira Giane Silva Santos Souza para o cargo 

de tesoureira desta gestão. Em relação à posse de Macapá será feito um levantamento 

das queixas dos psicólogas(os) para saber quais comarcas no Amapá não respeitam os 

profissionais de psicologia, no sentido de desrespeitar o código de ética e levantar quais 

são estas comarcas. Será instalada comissão de instrução da COE em Macapá. 

Registramos que nos foi informado que algumas comarcas do Amapá estão impondo que 

os psicólogos trabalhem além de suas atribuições e o CRP pensará estratégias de ação 

no Estado. Pensando na atividade na qual o CRP10 irá ao encontro dos profissionais de 

psicologia, foi intitulado a priori o nome de “caravana”, todavia, não definitivo. Ficou-se de 

pensar em outra titulação para tal atividade. Na ocasião, foi deliberada a elaboração do 



 
Serviço Público Federal 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA _ 10ª REGIÃO 
JURISDIÇÃO Pará/Amapá 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região PA/AP - CNPJ: 37.115.540.0001-20 

 
                                 Belém/PA: Av. Generalíssimo Deodoro, 511-Umarizal       Macapá/AP: Rua Rio Macacoari, nº 16, sala 02 
                                 Fone: (91) 3224-6322/32246690                                          Fone/Fax: (96)3223-3945                                                                                                            
                                 CEP: 66.055-240                                                                  CEP: 68.901-020 
                                 Fax: (091) 3225-4491                                                           Email: secaoamapa@crp10.org.br 
                                 Email:crp10@crp10.org.br 

 

folder da “caravana”, os quais Artur Couto e Larissa Mendes se comprometeram em 

elaborar. A Caravana será a princípio em Altamira nos dias 27 e 28 de março e em 

Santarém nos dias 13 e 14 de março de 2014. Foi sugerido ainda que na programação 

apresentada pelos conselheiros responsáveis por Santarém, a inclusão nesta da 

presidenta ou do vice-presidente. No Fórum Direito da Criança e do Adolescente (DCA), 

foi aprovado em plenária como representante do CRP10, a conselheira Ana Carolina 

Franco. A COF ficou responsável em elaborar a proposta da solenidade que acontecerá 

nos dias 21 e 24 de março em Belém. Foi aprovado em plenária para representação do 

Comitê de exploração sexual de criança e adolescente a conselheira Adriana Elisa de A. 

Macedo. A Funcionária Amanda ficou responsável pelo levantamento dos custos do 

assistente administrativo para Macapá e verificar de onde será remanejado tal verba para 

pagamento. Os processos apresentados pela COE foram devidamente encaminhados por 

esta plenária: As representações 05/2008, 003/2007, 21/2006, 22/2006, 16/2008 e 

004/2009 foram arquivadas por terem sido prescritas. As representações 003/2013 e 

01/2011 foram arquivadas, porém as psicólogas representadas serão chamadas para 

serem orientadas eticamente. As representações 06/2013 e 002/2011 terão seus 

processos éticos instaurados. E por fim na representação 009/2013, a conselheira Larissa 

Mendes, pediu vistas a este processo. Eu, Adriana Elisa de Alencar Macedo, Conselheira 

Secretária, lavro esta plenária. 

 

Assinam esta ata: 

 

 
Luiz Romano da Mota Araújo Melo  
CPF: 14732890253 

 
 

José Maria Mattos de Abreu Neto  
CPF: 59516542204 
 
 
Larissa Azevedo Mendes 
CPF: 51324920297 
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Adriana Elisa de Alencar Macedo 
CPF:  
 
 
Artur Nascimento Barbedo Couto 
CPF: 99067056200 

 

   


