
Conselheiros presentes: Adriana Macedo, Jureuda Guerra, Luiz Romano, Eunice Guedes, João 
Jorge, Priscila Albuquerque. 
Funcionários Presentes: Danieli Lameira e Amanda Vianna. 
PAUTAS 
1 – Apoio PSINEP. 
2 – Novas Inscrições – Tabela em Anexo 
3 – CRP10 ao seu lado: material e programações Marabá/Parauapebas 
4 – Parecer – Comissão de comunicação 
5 – Planejamento – pedido de novo prazo 
6 – Macapá – Evento 18 de maio luta Antimanicomial 
7 – Convite Letícia Palheta – 15/05/2014. Formação sobre abuso sexual contra criança e 
adolescente para criação de plano municipal – Redenção. Via CEAS -  SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA DE REDENÇÃO. 
8 – Convite semana acadêmica ESAMAZ. 
9 – Oficio CFP – Regimento Juridico 
10 – Infraestrutura CRP10 
11 – Confecção crachás 
12 – Informes solenidades 
13 – Informe reunião GT revisão da política de orientação e fiscalização. 
14 – Informe – Programação seminário GT infância e juventude. 
 

Deu-se início a plenária falando-se sobre a infraestrutura do CRP10. Quão é importante a 
reforma da sede do conselho e da contratação de funcionários para a área administrativa, pois 
a cada ano a demanda de psicólogos aumenta, todavia, não aumenta o número de 
adimplentes, o que reflete diretamente na renda que o conselho arrecada, inviabilizando as 
atividades deste. Luiz Romano referiu sobre a plenária anterior, dizendo sobre a importância 
de reduzir os gastos e manter o que foi decidida na mesma sobre a captação de recursos. 
Eunice falou que o CFP deveria ter o cadastro dos psicólogos atualizados e eu sente falta dos 
demais conselheiros atuando nas atividades do conselho, logo, sugeriu que se pudesse fazer 
uma escala desses conselheiros para colaborar com o funcionamento do conselho e que as 
demandas do CRP devem ser feitas de forma profissional, ou seja, através de contratação dos 
serviços. Amanda informa que no ano de 2013 não foi enviado por este conselho à cobrança 
do CREPOP para o CFP e que o referido desautorizou a contratação de um estagiário para o 
CREPOP. Jureuda sugeriu que se dê um prazo até o dia 25 de abril para a Amanda apresentar o 
documento desta cobrança, para a posteriori enviar para o Conselho Federal. Amanda 
questionou sobre a forma de pagamento da anuidade no momento da inscrição. Hoje o 
pagamento é feito de forma parcelada, porém deve-se pagar de forma integral. A partir de 
hoje o pagamento deve ser feito de forma integral. Amanda fará um memorando interno 
informando sobre esta decisão para as futuras inscrições. Jureuda propõem que se faça uma 
mudança interna imediata, para reorganizar o espaço e que se faça uma grafitagem na frente 
do CRP10. Amanda informou que o profissional que reforma sofá cobrou R$250,00 reais para 
reformá-la. Luiz sugere que se faça um documento feito pelo advogado a defasagem salarial 
dos funcionários do CRP e encaminhe ao TCU até o dia 23 de abril. Eunice pontuou sobre a 
grafitagem, que talvez não fosse bem aceito para a categoria. Jureuda refere que a grafitagem 
pode conter imagens com a perspectiva da psicologia. Danieli esclareceu sobre o atendimento 
no CRP, que este abarca questões financeiras e que a demanda está grande, sugere também 
que sejam cobradas as certidões negativas para as empresas e que se pense na contratação de 



um profissional para trabalhar no setor administrativo em 2015. João Jorge sugere que os 
boletos que retornam ao CRP pelos correios, sejam enviados aos conselheiros que estão nos 
referidos municípios de origem, possam entregar em mãos. Luiz Romano sugere que a 
conselheira  Adriana faça uma escala de todos os conselheiros para comparecerem pelo menos 
um dia no CRP. As novas inscrições foram homologadas nesta plenária. Foi lido o e-mail da 
conselheira Willivane em relação ao PSINEP e decidiu-se que será garantida a passagem do 
psicólogo Antonino Silva, por questões que já foram postas na plenária anterior. Danieli 
responderá ao e-mail da conselheira expondo os motivos da decisão desta plenária. Danieli 
apresentou as blusas, ganhando a primeira proposta com alguns ajustes. Em relação ao 
adesivo fez-se alterações, será o redondo e ficará a frase  “A Psicologia ao seu lado” e a logo já 
usada pelo CRP. Por ainda frases ao redor: 30 horas já, contra a homofobia, garantia de 
politicas públicas, fim das violências. Decidiu-se em plenária que será feito crachás em papel 
para os demais conselheiros em arte própria e quem tiver interesse em adquirir crachá em PVC 
pode conversar com a Amanda para esclarecimento sobre os custos, pois será autofinanciado. 
Danieli apresentou agenda sobre o evento “CRP10 ao seu lado”: Parauapebas/ Marabá será 
em Maio, Altamira em setembro, Macapá em outubro, Castanhal em novembro e Belém em 
agosto, decidiu-se que se a agenda será: Maio será em Parauapebas/Marabá; Agosto será em 
Altamira; Outubro será em Castanhal e dezembro será em Macapá. Foi aprovado o marcador 
de livros apresentado pela Danieli. Eunice informou que irá para Altamira em maio (22 e 23) 
pela SEAS e que acontecerá o fórum Pan-Amazônico em Macapá me maio também, onde irá 
participar pela UFPA, sugere alguma atividade pelo CRP10, aproveitando a ocasião, levando 
um banner e algum material informativo. Será feito um levantamento de material no arquivo 
para avaliar o que se poderá levar. Danieli informou sobre a programação do CRP10 ao seu 
lado em Marabá e Parauapebas. Danieli trará um organograma em relação as comissões e GT’S 
para a próxima plenária. Durante as atividades do “CRP10 ao seu lado”, Danieli fará um 
levantamento da atuação dos profissionais de Psicologia, aproveitando a ocasião para atualizar 
os cadastros pessoais através do formulário que apresentou durante esta plenária. Foi 
decidido que este formulário será encaminhado por e-mail até o dia 23 de abril para as devidas 
reformulações e deverão ser respondidas pelos conselheiros até o dia 25 de abril. Danieli 
apresentou o parecer da comissão de comunicação, na qual foi aprovado por esta plenária 
com algumas correções, modificando o selo, deslocando-o para junto a frase abaixo. Aprovado 
um prazo maior para a demonstração do planejamento, no caso será apresentado até dia 22 
de maio. Falou-se sobre o evento de Macapá em alusão ao dia 18 de maio - luta 
Antimanicomial. Foi lido o e-mail do conselheiro Marco Aurélio que será anexado a esta ata. 
Decidiu-se que não será possível a ida da presidenta Jureuda Guerra e escolhemos a 
conselheira Eunice para representar o CRP10 nesta atividade. Discutiu-se sobre o Convite de 
Letícia Palheta, sendo aprovado sua ida a Redenção, pois será custodiada pelo CEAS. Convite 
semana acadêmica na ESAMAZ, aprovou-se que a conselheira Adriana representará o CRP10 
neste evento, no dia 08 de maio.  Oficio CFP sobre o Regimento Jurídico, decidiu-se que será 
feito o que o documento solicita. Foi informado sobre a participação da conselheira Larissa na 
reunião do GT sobre revisão da política de orientação e fiscalização, sendo que a mesma 
enviará para os conselheiros um relatório sobre sua participação. Danieli informou sobre a 
conferência estadual e nacional de defesa civil e por fim informamos sobre a programação da 
atividade do GT de infância e juventude que será no dia 15 de maio de 08 as 17h. Dando-se por 
encerrada esta plenária as 22:30h.                                  



 

  

 

 


