
Plenária Nº437  

Conselheiros presentes: Adriana Macedo, Jureuda Guerra, Luiz Romano, Giane Souza e 
Priscila Albuquerque 

Funcionárias: Danieli Lameira e Amanda Vianna 

1 – Informes. 

2 – Pautas. 

# I encontro regional de psicologia, 27 a 29 de novembro de 2014 em Santarém.  

# Necessidade de fiscalização urgente da COF em Santarém. 

# Condições de funcionamento do CRP10 em Santarém. 

# Avaliação da semana comemorativa em alusão ao dia do psicólogo.  

# Evento em alusão ao dia internacional do idoso. 

# Definir a data da plenária de planejamento. 

# Apoio do CRP10 à semana acadêmica de psicologia da UNAMA. 

# Apoio do CRP10 para a ESAMAZ. 

# Apoio do CRP10 para a QUATRHO consultoria. 

# Aluguel Macapá. 

# Acordo Coletivo. 

# Novas inscrições.  

 

Luiz Romano informa que participou da reunião em Manaus com 50 participantes 
aproximadamente e na ocasião foi abordado sobre a relação do poder judiciário com os 
técnicos de outras áreas, onde discutiram a questão do exame criminológico. Willivane 
informa sobre sua participação na reunião que ocorreu no dia 09.08.2014 (GT Res. 
18/2002, em Brasília), onde a referida enviou a memória à COTEC e que a próxima 
reunião será dia 01.11.2014 em Brasília a ser financiada pelo CFP. I encontro regional 
de psicologia, 27 a 29 de novembro de 2014, encaminhou-se que a conselheira 
especifique que apoio demanda do conselho e que essa atividade seja uma ação da 
política desta gestão “CRP10 ao seu lado”, lembrando que em plenária anterior foi 
encaminhado que haverá uma ação do “CRP10 ao seu lado” em Macapá em novembro. 
Necessidade de fiscalização urgente da COF. Encaminhou-se que a mesma mande sua 
demanda para a COF e que a COF encaminhe assim que receber esta demanda para a 
diretoria. Condições de funcionamento do CRP10. Encaminhou-se que será avaliada as 



condições de funcionamento de uma sala em Santarém. Avaliação da semana do 
psicólogo. Encaminhou que esta avaliação será feita na plenária em outubro com a 
presença de todos os conselheiros ou em sua maioria. Priscila pensa em um evento em 
alusão ao dia internacional do idoso. Encaminhou-se que será feito um cine-debate do 
filme “E se vivêssemos juntos”? com pipoca e refrigerante no valor de R$50,00 no dia 
09 de outubro de 2014 as 17:00h. Definição da data da plenária de planejamento, 
encaminhou-se que será dia 17 e 18 de outubro de 2014. Apoio do CRP10 a semana 
acadêmica de psicologia da UNAMA, encaminhou-se que por questões orçamentárias 
não será viável o apoio ao pedido, porém daremos apoio com a divulgação no facebook 
e no site do conselho. Apoio do CRP10 para os estudantes da ESAMAZ, encaminhou-se 
que por ser uma atividade coordenada por estudantes de psicologia em prol de sua 
formatura, aprovamos a quantia de R$200,00 além da divulgação no facebook e no site 
do conselho. Apoio do CRP10 para a “QUATRHO consultoria”, encaminhou-se que 
deve-se esclarecer a programação para depois haver os devidos encaminhamentos. 
Aluguel Macapá, encaminhou-se que será alugado mais uma sala em Macapá por 
R$2.700,00 incluindo segurança, telefone, internet, água e luz.  Acordo Coletivo. 
Encaminhou-se que no item 10 em relação ao aprimoramento profissional no lugar do 
“O conselho assegura a liberação”, coloca-se “O conselho poderá liberar...” e subtrai a 
questão da compensação. Além disto, outros itens estão sendo avaliados pela assessoria 
jurídica, para ser discutido na próxima plenária. Novas inscrições. Encaminhou-se a 
aprovação das novas inscrições. Encerra-se esta plenária. Belém, 25 de setembro de 
2014. 

 


