
Plenária 429. Dia 20 de março de 2014.  

Presentes: Xs conselheirxs Adriana Macedo, Giane Souza, Jureuda Guerra, 
Eunice Guedes, Priscila Albuquerque, Willivane Melo, Larissa Mendes, Luiz 
Romano e xs funcionárixs Amanda Vianna e Danieli Lameira.  

Pauta 

POSSE DA GIANE; PLACA DE HORARIO – ORÇAMENTO; ARRECADAÇÃO 
- JANEIRO A FEVEREIRO 2014; SOLICITAÇÕES MACAPÁ; EVENTO 
CREPOP – SOLIC. EUNICE; EVENTO GT DIREITO A MEMORIA E A 
VERDADE; CONVITE GESTOR CONSULTORIA; AVALIAÇÃO EVENTO 
SANTAREM; PARTICIPAÇÃO DO GT INFANCIA: SEMINARIO DCA;  
SEMINARIO ESCOLA DOS CONSELHOS; CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL 27 /03; CONFERÊNCIA ESTADUAL 10 E 11 DE ABRIL 
COMISSÃO ORGANIZADORA; AGENDA DE AÇÕES DE MARÇO; 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS e PLANEJAMENTO 2014. 

 

Foi empossada dia 21 de fevereiro à conselheira tesoureira a conselheira 
Giane Souza. Presidenta agradece o pronto atendimento desta. Foi oficializado 
o novo horário do funcionamento deste conselho. Amanda avalia que já 
tivemos vários saldos positivos com este novo horário. Foi feito um 
levantamento nacional sobre o horário de funcionamento dos conselhos e 
todos funcionam de 8:00 as 17:00h, o que passa a vigorar este horário no 
CRP10.  Foi votado entre a placa de vidro ou aço, ganhando a placa de vidro 
para colocar na frente do CRP10 informando aos psicólogos o novo horário de 
funcionamento. Amanda trouxe informações financeiras bimestrais. A 
conselheira Letícia solicitou a utilização do saldo de suprimento referente ao 
evento da posse da diretoria no valor de R$136,25 para a realização de 
solenidade para a entrega de carteiras em Macapá. Esta plenária não autorizou 
a solicitação deste saldo para este fim e decidiu que a questão do “coffee 
break” não pode ser associada a eventos. Letícia solicitou ainda a aquisição de 
uma impressora multifuncional para a seção Amapá. Esta plenária solicita 
justificativa advinda desta, sobre a compra desta impressora.  Amanda ficou 
responsável de entrar em contato com esta seção para averiguar tal situação. 
CREPOP solicita para que seja realizado dia 26 de março no auditório do CRP 
um evento em relação aos direitos da mulher e nesta ocasião pensou em 
entregar alguns documentos gravados em CD’s. Esta plenária aprova esta 
atividade. O GT de memória e a verdade juntamente com outros parceiros 
promoverá a ação em alusão aos 50 anos da ditadura militar. Em relação ao 
orçamento passou nesta plenária 1 faixa no valor de R$120,00  e 1000 
panfletos a ser cotado pela coordenadora técnica. O CRP foi convidado para o 
evento “Prazer em trabalhar 2014” que homenageia as empresas com as 
melhores práticas em gestão de pessoas no Estado do Pará. Foi realizada 



nesta plenária a avaliação do evento que ocorreu em Santarém. Danieli 
apresenta a avaliação que de forma geral foi positiva em todos os sentidos, a 
integração das ações se apresentou com uma grande proposta realmente de 
aproximação com as(os) profissionais. As questões levantadas para se 
repensar foram: quantidade maior de dias para a COF, já que não houve tempo 
suficiente para fazer as fiscalizações; conseguir uma equipe local para ajudar 
na organização do evento, realizar treinamento necessário e distribuir as 
tarefas desde o inicio da organização. Larissa avalia em que o evento “CRP10 
AO SEU LADO” deveria ir a Macapá, Marabá, Parauapebas e Altamira. Deve-
se pensar na articulação do CRP com estes municípios para alcançarmos o 
máximo de profissionais de psicologia, fato que demanda tempo e pessoas. 
Luiz avalia ser de suma importância este evento e que deve ser aprimorado a 
cada momento, com espaços de orientação e debate.  Pensar nesta atividade 
como um projeto permanente. Diz ainda sobre a importância de se produzir 
adesivos, banner e camisas com esta logo. Giane avalia que seria importante 
aproveitar este evento e fazer a verificação e avaliação das questões das 
inadimplências e que este evento aconteça de dois em dois meses. Danieli 
informou que o GT da Infância e Juventude participou de duas representações, 
uma no seminário Direito da Criança e Adolescência (DCA) a outra no 
seminário Escolas de Conselho. Foi eleito em plenária a Leticia Palheta 
representando o CRP10 na conferência municipal de defesa civil no dia 27.03. 
Sobre a Conferencia Estadual a decisão foi entrar em contato com Mario Brito 
ou Rivonilda Grain, membros do GT Psicologia em emergências e desastres, 
para participarem representando o CRP10. Danieli apresentou a agenda das 
ações do mês de março. Danieli enviará duas instruções normativas por e-mail 
para os conselheiros para que façam uso em relação aos GT’s e outras 
atividades. Em relação ao planejamento de 2014, Danieli sugeriu que seja 
eleita uma comissão organizadora para dar andamento a este planejamento, 
que inclui: COAF, COTEC, tesoureira e vice-presidente, tendo sido aprovado 
nesta plenária.     


