
Plenária 442. 

Conselheiros presentes: Adriana Macedo, Jureuda Guerra, Giane Souza, Luiz Romano e 
Larissa Mendes. 

Pautas: Aprovação de novas inscrições; CRP10 ao seu lado em Macapá; Despesa pelo 
congresso Ciência e Profissão;  

Começamos a plenária com os informes: Jureuda informou sobre a reunião que 
participou no Detran, pois este órgão em abril deste ano vinculou edital para novos 
credenciamentos com requisitos mais burocráticos, o que prejudica os Psicólogos neste 
credenciamento. Participação das conselheiras nas reuniões (SDDH e FASE) sobre o 
extermínio das pessoas nos bairros considerados baixadas em Belém. Neste sentido irá 
acontecer um ato publico dia 11 de novembro de 2014 as 09:00h da manhã para 
caminharmos para a ALEPA para cobrarmos as responsabilidades cabíveis. 
Encaminhou-se que será feito uma faixa para este momento. Larissa pede apoio do 
CRP10 para o evento da CEBES 03/04 de dezembro, com divulgação virtual. 
Aprovamos o pedido de apoio. Jureuda informou que a profª Ana Cleide está doente, 
por conta disto, o evento que o CRP10 está apoiando em Macapá foi adiado. Informa 
ainda que a psicóloga de Parauapebas está pedindo apoio do CRP para uma atividade. 
Wagner ao saber deste evento se manifestou a favor de apoiarmos o mesmo. Discutiu-se 
sobre a importância de apoiarmos ou não este evento em Parauapebas. Encaminhamos 
que o conselho ajudará na quantia de R$300,00 reais por entendermos da importância de 
contribuir com o mesmo. Adriana informar  sobre duas atividades em que o CRP esta 
apoiando.  As novas inscrições foram aprovadas. CRP10 ao seu lado em Macapá. 
Avaliamos que seria importante fazer a inauguração da nova sala em Macapá na ocasião 
deste evento, além disto, a programação foi aprovada e pensamos em ampliar a 
programação para um palestrante de outro estado além da ida da técnica Letícia do 
CREPOP para falar de SUS e SUAS. Jureuda ficou de falar com alguns possíveis 
palestrantes para agregar neste evento. Encaminhou-se também que se aproveite a ida 
da COF, nas pessoas das(os) fiscal(is) Alana ou Heber e que haja fiscalização no 
sentindo de orientar e escutar as demandas dos profissionais de psicologia. 
Apresentação de despesas mensais para conhecimento.  Despesa pelo congresso 
Ciência e Profissão; Pensou-se na diretoria pelo fato de serem estes que estão 
diariamente a frente do conselho e que irão representar os psicólogos do norte. 
Aprovou-se em plenária a ida da diretoria e da conselheira Larissa pelo fato de sua 
participação no GT Nacional de Políticas de Orientação e Fiscalização.  Plantão de 
sobreaviso do tribunal de justiça do estado do Pará. Chegou-se ao CRP Psicólogos 
procuraram o CRP para falar sobre os plantões do TJ que não estão sendo pagos, 
mesmo que o técnico fique a disposição neste dia para o TJ, não podendo fazer qualquer 
outra atividade. Propomos que o CRP se articule com o sindicado, assessoria jurídica e 
com as demais categorias para entrar com uma ação contra o TJPA. Jureuda articulará 
esta reunião para os devidos encaminhamentos. Fazendo uma carta as instituições 
reivindicando melhorias pela categoria.   


