
ATA DA 247ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO VI PLENÁRIO DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO – ESPÍRITO 2 

SANTO – CRP16/ES – OCORRIDA NO DIA VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS 3 

MIL E VINTE E UM, ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS. Ao vigésimo dia do mês de 4 

novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas e 30 minutos, no formato online, 5 

via plataforma Google Meet, realizou-se a 247ª Reunião Plenária Ordinária do VI Plenário 6 

do CRP16/ES, devidamente comunicadas(os) e convocadas(os), via correio eletrônico para 7 

a participação. Com quórum mínimo previsto por lei, a reunião foi iniciada às 09 horas e 8 

47 minutos com as(os) Conselheiras(os):, Thiago Pereira Machado, Edireusa Fernandes 9 

Silva, Walter Amaro de Salles, Mirna Borges Ramos, Victor Hugo da Silva, Tammy 10 

Andrade Motta, Pedro Henrique de Oliveira Carvalho.Justificaram ausência: Maria 11 

Carolina F. B. Roseiro, Ana Claudia Gama Barreto, Bruno da Silva Campos, Patrícia 12 

Santiago Portugal. Ausência sem justificativa: Roberta Rangel Batista. Também 13 

participaram da reunião a Assessora de Gestão Danielli Pin Tonoli, Assessor Juridíco 14 

Vinicius Arena Muniz, Gerente Administrativa e Financeira Tatiani Manzoli e Gerente 15 

Técnica Juliana Brunoro. 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 244ª REUNIÃO PLENÁRIA 16 

ORDINÁRIA E DAS ATAS DA 245ª E 246ª REUNIÃO PLENÁRIA 17 

EXTRAORDINÁRIA: atas aprovadas por unanimidade. 2) INFORMES DAS 18 

COMISSÕES DO CRP16/ES: 2.1) COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E 19 

FISCALIZAÇÃO (COF): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 20 

ciência.2.2) COMISSÃO DE ÉTICA (COE). COMISSÃO DE ÉTICA (COE): 2.2.1) 21 

Encontro Virtual Nacional de COEs: A Comissão de Ética do CRP16/ES participou, 22 

representado por seu Conselheiro Presidente, do Encontro Virtual Nacional de COEs, 23 

ocorrido no dia 21/10/2021, das 15 às 17 horas, com a participação das(os) Presidentes de 24 

COE e a Secretaria de Orientação e Ética (SOE/CFP). O objetivo foi realizar uma roda de 25 

conversa sobre a experiência dos CRPs durante o Julgamento Online de Processos 26 

Éticos. Foi um breve resgate das normativas referentes à pandemia. Destacou-se que a 27 

remessa de autos físicos ao CFP, quando ocorre, precisa ser feito em original, por correios, 28 

e quando há o SEI, a remessa é de COE para SOE sem intermediação. Nos casos de recurso 29 

intempestivo, segundo as previsões do Artigo 123 do CPD, será feito o Juízo de 30 

Tempestividade Restrita pelo próprio CRP e os processos não serão remitidos ao CFP, caso 31 

intempestivo, já que o juízo de admissibilidade do recurso dependente de tempestividade. 32 

Se não há recurso tempestivo, o processo finaliza no próprio CRP. Há jurisprudência no 33 

CFP indicando que o caput do Art. 15 e seu parágrafo único não são cumulativos para 34 

estender prazos. Pontuou-se a importância de todos/as os/as conselheiros/as vivenciarem a 35 

relatoria de processos nos respectivos regionais, pelas prerrogativas da função. Destacou-36 

se que a manutenção da câmera/webcam aberta no julgamento se refere a manter a 37 

similaridade com o julgamento presencial. Citou-se os cuidados que se deve ter com a 38 

câmera ligada, como não utilizar outros recursos paralelamente. Há a possibilidade da 39 

desqualificação de votos em face de eventuais intercorrências particulares que demonstrem 40 

a desatenção no julgamento. Microfones ligados apenas quando for chamado à fala. 41 

Informou-se que o próprio CFP já experimentou a realização de julgamento híbrido, mas 42 

por problemas técnicos acabaram, mesmo todos presentes, acessando cada um 43 
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individualmente seus links, pela falta de uma câmera que mostrassem todo o plenário. É 44 

importante que haja o registro por escrito do voto de cada conselheiro/a no chat e no vídeo. 45 

Sobre a redação do relatório e documentos, destacou-se que a própria justiça comum prima 46 

por relatórios enxutos e que relatores/as se atentem também e esse cuidado da concisão. É 47 

recomendável que a relatoria seja objetiva, para que os julgamentos sejam breves e de 48 

apreciação célere. Nos julgamentos online com horários muito próximos, nos conselhos 49 

em que há maior demanda, são criadas salas individuais para cada um, com suas respectivas 50 

partes e advogados, e os conselheiros é que migram de uma sala para a outra, o que tem se 51 

mostrado mais prático. O corpo técnico não precisa manter câmeras ligadas. Até o 52 

momento, não há registro de problemas com violação do sigilo em julgamentos online. O 53 

CFP já realizou 30 julgamentos até o momento. Um conselheiro federal abordou que, por 54 

questão de maior isenção e segurança, não costuma participar de julgamentos que venham 55 

do seu próprio regional. O CFP não tem recebido críticas das partes quanto aos 56 

julgamentos, entendendo que o recurso ao CFP é natural no processo democrático, não 57 

constituindo questionamento da legitimidade dos regionais. Aberta a palavra aos presentes, 58 

o CRP04/MG pontuou que devido às complexidades do julgamento remoto, mesmo com 59 

os treinamentos, referiram mantê-los presencialmente, mas com relação às oitivas e 60 

tomadas de informação, houve ganhos devido à superação das distâncias no estado muito 61 

vasto territorialmente. Referiu dificuldade de postar as audiências gravados no SEI!, ao 62 

que foi orientado sobre não haver essa possibilidade, mas que pode ser postado no SEI! o 63 

link de acesso restrito do vídeo gravado no Google Meet para o Google Drive. O CRP12/SC 64 

informou ter realizado oito julgamentos online, o que garantiu maior participação das 65 

partes no acompanhamento. As(Os) conselheiras(os) se familiarizaram e a experiência tem 66 

sido positiva. O CRP16/ES apontou a preocupação com a preservação do sigilo na 67 

participação das partes, a impossibilidade de consulta ao processo físico nos CRPs em que 68 

não haja processos digitalizados, como é o caso, a instabilidade de conexão da internet, 69 

além da ausência de suporte técnico de informática. Comentou ter sido proveitosos os 70 

julgamentos, contudo buscou-se manter no online aqueles processos com menor grau de 71 

complexidade, que não houvesse graves violações de direitos humanos, visando reduzir a 72 

probabilidade de incidentes que gerassem questionamentos. Aparentemente, o uso de 73 

ferramentas de videoconferência facilitou a exposição das partes nos julgamentos, sendo 74 

que a experiência anterior era de a fala se centrar no advogado. O CRP01/DF destacou a 75 

montagem de uma rotina para facilitar a participação dos conselheiros, conquanto sejam 76 

gravados ou não os procedimentos. Destacou que a estrita observância dos ritos já polpou 77 

ou garantiu ganho de causa do regional de eventuais questionamentos judiciais. Abordou 78 

se preocuparem inclusive com aspectos informais, como a vestimenta. Seguem 79 

estritamente as determinações da RES. CFP 036/2020. Citou que, independentemente das 80 

circunstâncias, os conselheiros de reúnem semanalmente para afinar dúvidas. O CRP11/CE 81 

citou a dificuldade na dosagem da pena. Que também não há suporte técnico, mas 82 

contornaram os problemas com a assistência da própria equipe técnica. Ampliaram a 83 

prática da mediação e já há registro de acordos. O CRP08/PR destacou que até o momento 84 
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apenas uma parte convidada em processo precisou ser acionada por telefone para ser 85 

avisada do julgamento em curso. Já houve atraso de advogado, mas sem maiores 86 

intercorrências. O CRP07/RS realizou três julgamentos online, com treinamento prévio e 87 

gravação deste disponível para memória de conselheiros/as que não puderam participar. 88 

Procuram garantir quórum reserva para o caso de imprevistos. Há a disponibilização de 89 

sala física equipada para quem tinha dificuldades de conexão. Reiterou a maior 90 

participação pela facilidade do acesso. Apenas numa situação ocorreu problemas com o 91 

áudio com um advogado, mas garantiram a manifestação, suspendendo a sessão 92 

momentaneamente. Houve a constituição de Comissões de Instrução para agilizar 93 

pareceres na fase inicial. O CRP06/SP citou que além dos julgamentos, oitivas e outros 94 

atos processuais, procuram dar suporte às partes em eventuais dificuldades e necessidade 95 

de orientações. Desenvolveram um instrumento de avaliação reflexiva, apontando que se 96 

consegue realizar todos os atos, contudo o plenário refere o cansaço físico e mental após 97 

seguidos julgamentos online. Também percebe o problema da falta dos processos físicos 98 

para consulta. Além dos problemas com o sigilo pela falta de controle do que de fato ocorre 99 

no acesso das partes, as quedas de conexão, além de uma situação em que precisaram 100 

insistir na manutenção das câmeras ligadas. Foi relatada a dificuldade da Câmara de 101 

Mediação, pois há fatores de estilo de cada mediador/a que acabam prejudicados em face 102 

de aspectos não-verbais da comunicação, apesar das avaliações gerais terem sido positivas. 103 

Também citou alguns desafios para as Comissões de Instrução. A SOE finalizou a reunião 104 

agradecendo as colaborações. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.3) CENTRO 105 

DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 106 

(CREPOP): 2.3.1) Informações sobre a Reunião Nacional da Rede Crepop: A 107 

Assessora do Crepop informou que no dia 04 de dezembro de 2021, sábado, ocorrerá a 108 

Reunião Nacional da Rede Crepop para planejar as atividades e pesquisas do ano de 2022. 109 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.3.2) Informações sobre o seminário em 110 

celebração aos 15 anos do Crepop: A Assessora do Crepop informou que nos dias 09 e 111 

10 de dezembro de 2021, quinta e sexta-feira respectivamente, ocorrerá o seminário 112 

“Crepop 15 anos: defesa e resistência da Psicologia nas Políticas Públicas”. A atividade 113 

será transmitida nas redes sociais do CFP e é necessário fazer inscrição pelo 114 

link https://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/seminariocrepop/. DELIBERAÇÃO: a 115 

plenária acusou ciência. 2.4) COMISSÃO DE PATRIMÔNIO (CP): Não há informes. 116 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.5) COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE 117 

CONTAS (CPC): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.6) 118 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): Não há informes. 119 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.7) COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 120 

TÍTULO DE ESPECIALISTA (CATE): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária 121 

acusou ciência. 2.8) COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO (COMICOM): COMISSÃO 122 

DE COMUNICAÇÃO (COMICOM): 2.8.1) Reunião da COMICOM e Ascom: A 123 

presidente da Comicom informou que foi realizada reunião no dia 10/11/2021, com a 124 

participação das conselheiras Maria Carolina F. B. Roseiro, Ana Claudia G. Barreto, 125 

https://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/seminariocrepop/
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conselheiro Walter Amaro de Salles, Gerente Técnica, Assessora de Gestão e 126 

representantes da Ascom, Rodrigo Binotti e Luciano Coelho. A reunião teve como pontos 127 

de pauta: planejamento de publicações de novembro e dezembro, definição de estratégias 128 

e prioridades; emissão de certificados para os eventos online; licitação para contratação de 129 

Assessoria de Comunicação em 2022. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.9) 130 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS (CPOPS): Não há informes. 131 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.9.1) Representação do CRP16/ES no 132 

CEAS: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.9.2) 133 

Representação do CRP16/ES no FETSUAS: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a 134 

Plenária acusou ciência. 2.9.3) GT de Psicologia do Trânsito: Não há informes. 135 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.9.3.1) Representação do CRP16/ES no 136 

CETRAN: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.10) 137 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E DESASTRES (COPED).  138 

Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.11) COMISSÃO DE 139 

DIREITOS HUMANOS (CDH): A Comissão se reuniu no dia 04 de novembro, com a 140 

presença dos membros da comissão e foi discutido: Ações do GT de Acessibilidade; 141 

Construção do Grupo do Trabalho para trabalhar e acompanhar a pauta indígena, onde foi 142 

deliberado pela apresentação do projeto do GT na próxima plenária; Ações para o 20 de 143 

novembro, onde foi deliberado pela produção do vídeo e uma reunião aberta em alusão a 144 

data. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.11.3) Representação do CRP16/ES 145 

no CEPET-ES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.11.4) 146 

Representação do CRP16/ES no CMDH: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária 147 

acusou ciência. 2.11.5) Representação no Comitê Popular de Proteção dos Direitos 148 

Humanos no contexto da Covid-19-ES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária 149 

acusou ciência. 2.11.6) Representação do CRP16/ES no CRIAD: O CRP16/ES 150 

participou do processo eleitoral do CRIAD, a assembleia de eleição foi no dia 09 deste mês 151 

e o CRP foi reeleito como entidade representante da sociedade civil. DELIBERAÇÃO: a 152 

Plenária acusou ciência. 2.11.7) GT Psicologia, Laicidade e Diversidade Religiosa: 153 

2.11.7.1) Realização de reuniões abertas: O GT Laicidade informou que realizou reunião 154 

aberta no dia 28/10/2021, às 19 horas pela Plataforma Google Meet, com 155 

tema:  "Psicologia, Espiritualidade e Políticas Públicas: Desafios Epistemológicos"; tendo 156 

como palestrante o psicólogo Luiz Eduardo Valiengo Berni e mediação do psicólogo 157 

colaborador Diemerson Saquetto. Em 17/11/2021, 19 horas, pela plataforma Google Meet, 158 

com tema: dEUs… no pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que ele voa quando 159 

começa a formação; tendo como palestrante o psicólogo José Henrique Lobato Vianna e 160 

mediação do psicólogo colaborador Diemerson Saquetto. DELIBERAÇÃO: a Plenária 161 

acusou ciência. 2.11.8) GT Acessibilidade: O GT acessibilidade realizou reunião no dia 162 

14/10/2021, pela plataforma Google Meet. A psicóloga colaboradora Raiza encaminhou 163 

por e-mail o levantamento sobre acessibilidade no site do Conselho. Foi encaminhado pela 164 

realização de reunião dia 16/11, sobre ostomizados, porém devido ao calendário de PRÉ-165 

COREPs, por não ter um palestrante com disponibilidade, a reunião foi cancelada. A 166 
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conselheira Edireusa fará um vídeo para divulgação referente as datas do dia Internacional 167 

da pessoa com deficiência e Dia da acessibilidade, 01 e 02/12, respectivamente. 168 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.12) COMISSÃO DE GÊNERO E 169 

DIVERSIDADE SEXUAL (CGENDS): A comissão realizou reunião no dia 22/10, foram 170 

deliberados os seguintes pontos: Organização do evento de orientação da nota técnica 171 

elaborada pelo CFP sobre a resolução 001/99, que será no início de 2022; Apreciação do 172 

parecer técnico elaborada pela CRP acerca do PL nº 165/2021, de autoria do vereador 173 

Gilvan Aguiar; E informou o desligamento do psicólogo Sami de Oliveira Brito da 174 

CGENDS. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.12.1) Representação do 175 

CRP16/ES no CEDIMES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 176 

2.12.2) Representação do CRP16/ES no CELGBT+: Não há informes. 177 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.13) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE): 178 

2.13.1) Reunião sobre a inserção de Assistentes Sociais e Psicólogos na Educação 179 

Básica - Vitória: A Gerente Técnica informou que ocorreu no dia 29/10/2021, reunião 180 

com a vereadora Camila Valadão para contribuição do CRP16/ES na implementação da 181 

Lei 13.935/2019 na cidade de Vitória. Participaram da reunião representando o CRP16/ES 182 

a conselheira presidente e a gerente técnica, assim como representantes do CRESS 17º 183 

Região. A Ascom realizou cobertura da reunião e divulgação. Foi entregue a vereadora o 184 

“Subsídio para a regulamentação da Lei 13.935, de 2019, que dispõe sobre a prestação de 185 

serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica” e a 186 

“Minuta de Projeto de Lei que regulamenta a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019 187 

nas Secretarias de Educação de Estados, Distrito Federal e Municípios”. O CRP16/ES 188 

pontuou a importância da atuação de psicólogas(os) na Educação Básica; a necessidade de 189 

definição de orçamento e dificuldades apontadas na reunião com o Conselho Estadual de 190 

Educação para implementação da Lei; foi ponto de discussão na reunião a atuação de 191 

psicólogas e assistentes sociais na política de saúde e na assistência social reforçando-se a 192 

necessidade de contratação de profissionais e de manutenção das políticas de acordo com 193 

princípios e diretrizes do SUS e SUAS, observando-se a precarização e desmontes dos 194 

serviços. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.13.2) GT Formação em 195 

Psicologia: O GT de formação se reuniu no dia 28/10/2021, com a participação de algumas 196 

coordenações de curso. A reunião teve como pontos de pauta: apresentação GT formação; 197 

mobilização 6º COREP-ES; representação GT estudantil; envio da lista de formandos pelas 198 

IES; participação CRP16/ES em palestras nas IES; articulação com as IES para incidência 199 

do CRP16/ES quanto ao mercado de trabalho da psicologia no ES; participação no censo 200 

da psicologia; informação sobre o acompanhamento dos núcleos de psicologia, supervisões 201 

de estágio; pautas sugeridas pelas IES. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.13.3) 202 

GT Estudantil: O GT estudantil se reuniu no dia 19/10/2021, a reunião teve como pauta 203 

a mobilização para os PRÉ-COREPS. Em 09/11/2021, ocorreu reunião do GT com 204 

orientação sobre uso de redes sociais por psicólogas(os) e divulgação de serviços 205 

psicológicos, com a participação da coordenadora técnica. DELIBERAÇÃO: a Plenária 206 

acusou ciência. 2.14) COMISSÃO DE SAÚDE (CS): A Comissão de Saúde informou 207 

que realizou reunião online em 22/10/2021, às 19 horas, pela Plataforma Google Meet, 208 

sendo definido que a Comissão realizará reuniões abertas, a próxima será no dia 209 

26/11/2021, discutindo sobre a importância da participação de psicólogas(os) em conselhos 210 

de Controle Social, com a participação do presidente do Sindpsi-ES Willian Fontes. 211 
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DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.14.1) Representação do CRP16/ES no 212 

GT de Prevenção do Suicídio (GT-PS): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária 213 

acusou ciência. 2.15) COMISSÃO DE RELAÇÕES RACIAIS (CRR): Não há informes. 214 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.16) GT DE PSICOTERAPIA: Não há 215 

informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.17) GT DE AVALIAÇÃO 216 

PSICOLÓGICA: 2.17.1) Recebimento do Ofício-Circular nº 141/2021/GTec/CG-217 

CFP: A Gerente Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 141/2021/GTec/CG-218 

CFP, do Conselho Federal de Psicologia, com convite para reunião no dia 28/10/2021, 219 

quinta-feira, das 16h15 às 17h30, por meio da plataforma Google Meet, para discutir as 220 

demandas apresentadas pelos CRP's a respeito da avaliação psicológica para o porte e 221 

manuseio de arma de fogo e no contexto do trânsito. A indicação de representante deve ser 222 

realizada até 27/10/2021. A Diretoria deliberou pela indicação do Conselheiro Bruno ou 223 

Conselheira Tammy, entretanto devido a indisponibilidade de ambos, o CRP16/Es foi 224 

representado pelo psicólogo colaborador Leonardo Del Puppo Luz. Na reunião foram 225 

realizados repasses sobre a nova Resolução referente a avaliação psicológica para o porte e 226 

manuseio de arma de fogo, a ser apresentada na APAF de novembro/2021; a fragilidade 227 

das fiscalizações da Polícia Federal, devido a aposentadoria de 03 psicólogas que atuam na 228 

PF; importância dos CRs realizarem fiscalizações e orientações a profissionais que atuam 229 

com avaliação psicológica para o porte e manuseio de arma de fogo; discutida a 230 

importância de especialização para psicólogas que trabalham avaliação psicológica para 231 

o porte e manuseio de arma de fogo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.18) 232 

INFORME GT DE POLÍTICAS PARA MULHERES (APAF/CFP): Não há informes. 233 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.19) INFORME GT DE ESTÁGIOS 234 

(APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.20) 235 

INFORME GT DE NORMAS E REGRAS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 236 

PARA A CONCESSÃO DE REGISTROS OU PORTE DE ARMAS DE FOGO 237 

(APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.21) 238 

INFORME GT DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (APAF/CFP): Não há 239 

informes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.22) INFORME COMORG-ES: 240 

2.22.1) Recebimento Ofício-Circular nº 142/2021/COMORG/CG-CFP: A Gerente 241 

Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 142/2021/COMORG/CG-CFP, do 242 

Conselho Federal de Psicologia, informando que o CFP está criando um grupo de whatsapp 243 

para facilitar a comunicação das Comorgs Regionais a respeito do processo do 11º CNP. 244 

Podem participar membros das Comorgs Regionais e Nacional, membros dos CRPs e 245 

funcionários responsáveis pelo tema. O grupo terá o propósito exclusivo de tratar de 246 

assuntos relacionados ao CNP e aos Coreps e será encerrado após a conclusão do 11º CNP. 247 

Para tratar de outros assuntos, devem ser buscados os canais adequados do CFP e dos 248 

CRPs. Tendo em vista que a Gerente Técnica é referência de contato da Comorg do 249 

CRP16/ES, foi enviado o contato institucional da Gerente para inclusão no referido grupo. 250 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 2.22.2) Alteração calendário PRÉ-251 

COREP: A COMORG realizou contato com as coordenações de curso de Psicologia de 252 

São Mateus visando a organização do PRÉ-COREP de São Mateus, sendo possível a 253 

realização do PRÉ-COREP para as IES apenas no dia 02/12/2021, às 18h30min, tendo em 254 

vista que no dia 01/12 há atividades avaliativas, não sendo possível a liberação de 255 

estudantes e professores. Na 244ª reunião Plenária Ordinária foi aprovada a realização em 256 

01/12/2021, quarta-feira - PRÉ-COREP São Mateus, com a participação da Conselheira 257 

Presidente Maria Carolina F. B. Roseiro; 02/12/2021, quinta-feira - PRÉ-COREP Linhares, 258 
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com a participação do Conselheiro Secretário Walter Amaro de Salles. Dessa forma, a 259 

COMORG solicitou à Diretoria a alteração das datas, sendo PRÉ-COREP Linhares, em 260 

01/12/2021, às 18h30min e PRÉ-COREP São Mateus em 02/12/2021, às 18h30min. A 261 

Comorg solicitou, ainda aprovação da Diretoria para realização de 02 PRÉ-COREPs, em 262 

07/12/2021, às 14 horas em Domingos Martins; 08/12/2021, às 18h30minn em Aracruz, 263 

no auditório da FAACZ, a conselheira Tammy se disponibilizou a participar deste último. 264 

As propostas da COMORG foram aprovadas pela Diretoria. DELIBERAÇÃO: a Plenária 265 

acusou ciência. .22.3) Alteração local PRÉ-COREP e entrega de CIP em Cachoeiro de 266 

Itapemirim: O conselheiro vice-presidente, Thiago P. Machado, informou que recebeu 267 

contato de alguns estudantes de psicologia cadeirantes perguntando sobre acessibilidade 268 

no local de realização do PRÉ-COREP de Cachoeiro de Itapemirim. Foi verificado que não 269 

havia acessibilidade no local. Destaca-se que a COMORG, assim como o conselheiro vice-270 

presidente tiveram dificuldades de conseguir lugar para a realização do PRÉ-COREP, 271 

sendo o Pentágono Pré-Vestibular único local disponibilizado pelos contatos realizados no 272 

município. Dessa forma, tendo em vista a dificuldade apontada, ocorreu alteração, com 273 

aprovação da Diretoria, do local de realização do PRÉ-COREP em Cachoeiro de 274 

Itapemirim para o Centro Universitário São Camilo, e a entrega de CIP na Faculdade 275 

Multivix - Cachoeiro de Itapemirim. A COMORG informou que não teve a participação 276 

de pessoas com deficiência nos eventos. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 277 

.22.4) Realização de PRÉ-COREPs: A COMORG informou a realização do 1º PRÉ-278 

COREP no dia 21/10/2021, no auditório da OAB, Vitória, foram recebidas inscrições de 279 

38 profissionais e 19 estudantes, tendo participado do evento 13 psicólogas(os) e 10 280 

estudantes. Foram aprovadas 05 propostas no Eixo 01; 08 propostas no Eixo 02; 04 281 

propostas no Eixo 03. Foram eleitas 06 delegadas(os) titulares para o 6º COREP-ES, 03 282 

delegadas(os) suplentes. Estudantes representantes das IES: Multivix Vitória (02), 283 

Multivix Cariacica (01), Multivix Vila Velha (01), FAESA(01), Unisales (01). O 2º PRÉ-284 

COREP ocorreu em 27/10/2021, no auditório da Faculdade Pitágoras, Guarapari. A 285 

COMORG recebeu a inscrição de 11 profissionais e 39 estudantes, tendo participado do 286 

evento 12 psicólogas(os) e 39 estudantes. Foram aprovadas 04 propostas no Eixo 01; 07 287 

propostas no Eixo 02; 04 propostas no Eixo 03. Foram eleitas 03 delegadas(os) titulares 288 

para o 6º COREP-ES, 01 delegado suplente; 02 estudantes representantes das IES 289 

Faculdade Pitágoras. Já o 3º PRÉ-COREP foi realizado no Centro Universitário São 290 

Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 11/11/2021. 15 profissionais e 13 estudantes 291 

realizaram inscrição, tendo participado do evento 06 psicólogas(os) e 19 estudantes. Foram 292 

aprovadas 03 propostas no Eixo 01; 07 propostas no Eixo 02; 06 propostas no Eixo 03. 293 

Foram eleitas 03 delegadas(os) titulares para o 6º COREP-ES, 01 delegadas(os) suplente. 294 

Estudantes representantes das IES: Multivix Cachoeiro (01), Centro Universitário São 295 

Camilo (02). DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 3) INFORMES GERAIS: 3.1) 296 

Recebimento Ofício nº 116/2021– PRE/CRP-02: A Gerente Técnica informou 297 

recebimento do Ofício no. 116/2021– PRE/CRP-02, do CRP02/PE, informando a 298 

recomposição da Diretoria deste plenário: Presidenta - Alda Roberta Lemos Campos 299 

Boulitreau; Vice-Presidenta Telma Maria Albuquerque Gonçalves de Melo; Secretária - 300 

Larissa de Melo Farias; Tesoureira - Norma Maria de Sousa Cassimiro. DELIBERAÇÃO: 301 

a Plenária acusou ciência. 3.2) Recebimento Ofício CRP/03 no. 441/2021: A Gerente 302 

Técnica informou recebimento do Ofício CRP/03 no. 441/2021, do CRP03/BA, com alerta 303 

de apresentação de Documento Falso para inscrição de Pessoa Física no CRP03/BA. 304 

Conforme ofício, o Senhor Ricardo José Bastos, requereu inscrição junto ao CRP05/RJ 305 
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com Diploma da Faculdade expedido pela Universidade do Estado da Bahia. O CRP05/RJ 306 

ao realizar a consulta a Universidade do Estado da Bahia, esta declarou que não emitiu o 307 

certificado de Curso de Psicologia apresentado, bem como, que as assinaturas das 308 

autoridades competentes não são verídicas e, portanto, não conferiram legitimidade ao 309 

documento apresentado ao CRP05/RJ. O referido senhor tentou inscrição no CRP03/BA, 310 

sendo a mesma indeferida e protocolada Notitia Criminis na Polícia Federal para as devidas 311 

providências. Dessa forma, o ofício serve como alerta de que o referido Senhor pode 312 

requerer a sua inscrição em outro Regional, já que ambas as solicitações foram indeferidas. 313 

DELIBERAÇÃO:  a Plenária acusou ciência. 3.3) Recebimento Ofício-Circular nº 314 

148/2021/SE/CG-CFP: A Gerente Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 315 

148/2021/SE/CG-CFP, do Conselho Federal de Psicologia, com envio de Pauta e Primeira 316 

Remessa de Materiais de Subsídio – APAF de Novembro 2021. O material foi 317 

encaminhado para o plenário. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 3.4) 318 

Recebimento do Ofício-Circular nº 151/2021/ASPAR/CG-CFP: A assessora gestão 319 

informou o recebimento o ofício circular do CFP com informações que trata dos projetos 320 

de Lei sobre anuidades dos Conselhos Profissionais. No referido ofício traz a informação 321 

que no dia 14/10/2021 foi apresentado o PL 3528/2021, que reduz temporariamente os 322 

valores das anuidades dos conselhos profissionais, durante pandemias, guerras ou estado 323 

de calamidade pública de alcance nacional, de autoria da Deputada Joice Hasselmann 324 

(PSL-SP). DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 3.5) Projetos de Lei retiram a 325 

Lei 13.935/2019 do Fundeb: A Assessora de Gestão informou o recebimento o ofício 326 

circular do CFP com informações sobre Projetos de Lei que retiram a Lei 13.935/2019 do 327 

FUNDEB. O ofício informa que foram apresentados os projetos de lei 3339/2021 e PL 328 

3418/2021 na Câmara dos Deputados e o PL 2751/2021 no Senado Federal, que retiram a 329 

Lei 13.935/2019 do Fundeb e solicitou divulgação do CRP sobre a demanda, essa foi 330 

realizada pela ASCOM. Além do recebimento do ofício, foi enviado por e-mail convite da 331 

Coordenação Nacional de Implantação da Lei 13.935/2019 para reunião de articulação e 332 

mobilização pela manutenção da Psicologia e do Serviço Social no FUNDEB - PL 333 

3418/2021, que aconteceu no dia 26/10, às 10h, online. O CRP16/ES foi representado na 334 

referida reunião pela conselheira Edireusa Fernandes. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 335 

ciência. 3.6) Recebimento do Ofício-Circular nº 158/2021/SE/CG-CFP: A Assessora de 336 

Gestão informou recebimento o ofício circular do CFP com a Pauta Atualizada e Segunda 337 

Remessa de Materiais de Subsídio da APAF de Novembro 2021. Conforme convocação 338 

enviada no dia 27 de Setembro de 2021, por meio do Ofício-Circular nº 133/2021/SE/CG-339 

CFP, a Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças – APAF será realizada 340 

nos dias 27 e 28 de Novembro de 2021, ambos os dias às 9h, em formato híbrido. 341 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 3.7) Adesão a assinatura da Nota sobre o 342 

FUNDEB: A assessora de gestão informou o recebimento da nota construída pela 343 

assessoria parlamentar do CFP, em conjunto com o Conselho Federal de Serviço 344 

Social, sobre a pauta da Educação e a Lei 13.935/2019 e as Ações de tentativa de 345 

Alterações na Lei 14.113/2020 que faz Regulamentação do FUNDEB. A proposta de 346 

alteração da Lei 14.113/2020, propõe em sua redação, a retirada de psicólogas e assistentes 347 

sociais do rol de profissionais passíveis de financiamento via FUNDEB. O plenário votou 348 

por aderir a assinatura da referida nota. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4) 349 

INFORMES DA DIRETORIA: 4.1) Orientação vacinação dose de reforço de Covid-350 

19: Conforme ponto 2.5 da reunião de Diretoria de 08/10/2021, a assessora de gestão 351 

encaminhou ofício para as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde solicitando 352 
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informações sobre a vacinação da dose de reforço de Covid-19 para profissionais da saúde 353 

da categoria. A Secretaria de Saúde de Viana respondeu ao Ofício do CRP16/ES 354 

informando que o município está solicitando documento de identidade com foto, cartão do 355 

SUS e carteira de vacinação. A Secretaria de Saúde de Nova Venécia informou que o 356 

município está solicitando documento de identidade com foto, carteira de vacinação e CIP, 357 

tendo em vista a informação da suspensão da entrega de CIP, o município aceitará a 358 

apresentação de atestado de regularidade profissional emitido pelo CRP16/ES. A 359 

Secretaria de Saúde de Guarapari informou que a vacinação é ofertada a todos profissionais 360 

de saúde via agendamento e demanda livre, não informando documentos necessários. 361 

Dessa forma, a assessora de gestão solicita orientação quanto a publicação do CRP16/ES 362 

sobre a vacinação da dose de reforço de Covid-19 para psicólogas(os). A diretoria 363 

deliberou que a ASCOM realize a publicação do Ofício encaminhado pelo CRP às 364 

Secretarias de Saúde; que a categoria seja orientada a buscar as informações no município 365 

quanto à documentação necessária, assim como incentivada a tomar a dose de reforço da 366 

COVID-19; que na matéria sejam repassadas orientações quanto à obtenção de atestado de 367 

regularidade e CIP. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.2) 1º Encontro Virtual 368 

de Secretárias (os) do Sistema Conselhos de Psicologia: O conselheiro secretário Walter 369 

Amaro de Salles informou que participou no dia 22/10/2021, do 1º Encontro Virtual de 370 

Secretárias (os) do Sistema Conselhos de Psicologia. Nesse encontro foi instituído o grupo 371 

de secretárias e secretários do CFP e dos CRPs, que será viabilizado inicialmente pela 372 

criação de um grupo de whatsapp, no intuito de facilitar a comunicação frequente e permitir 373 

o compartilhamento de informações pertinentes ao exercício do papel de diretor secretário. 374 

A primeira tarefa de responsabilidade desse grupo será a revisão da minuta de resolução 375 

sobre Ouvidoria, que trata da criação desse canal no CFP e também nos CRPs. Essa minuta 376 

de resolução foi elaborada pelo subgrupo de Ouvidoria (composto por CFP, CRP-06/SP e 377 

CRP-08/PR), que faz parte do GT de TI da Apaf e já foi revisada pelos CRPs em agosto de 378 

2021. Entretanto, conforme dialogado no encontro mencionado, a partir da orientação da 379 

Gerência Jurídica do CFP, compreendeu-se que o formato da resolução precisa ser 380 

modificado, tornando todos os procedimentos previstos na resolução como trâmite 381 

obrigatório para a Ouvidoria do CFP e apenas determinando para os regionais que criem 382 

seus próprios canais de Ouvidoria. Esse novo formato da resolução visa garantir a 383 

autonomia administrativa e financeira dos CRPs, como foi explicado pela equipe da 384 

Gerência Jurídica do CFP no evento.  Assim, o CFP produzirá uma nova minuta de 385 

resolução considerando os comentários enviados pelos CRPs e a orientação da Gerência 386 

Jurídica do CFP e submeterá essa nova versão à apreciação do subgrupo de Ouvidoria do 387 

GT de TI, em seguida, encaminhará para revisão dos CRPs. Desse modo, a resolução será 388 

pautada para apreciação da Apaf de abril de 2022. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 389 

ciência. 4.3) Reunião CRs Sudeste sobre Nota Técnica: A Gerente Técnica informou 390 

recebimento de convite do CRP06/SP, para reunião com Conselheiras/os dos CRs da região 391 

Sudeste, no dia 21/10/2021, às 19h30, através da plataforma Zoom, com objetivo de 392 

dialogar acerca da Nota Técnica sobre Publicidade Profissional nas Redes Sociais que será 393 

apresentada na APAF de novembro de 2021. O conselheiro vice-presidente representou o 394 

CRP16/ES na referida reunião. A Minuta da Nota Técnica, conforme apontamentos 395 

realizados na referida reunião, foi encaminhada para revisão e contribuição dos CRs. A 396 

Minuta será apreciada na reunião 25/10/2021 marcada para os Presidentes de COF. 397 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.4) Autorização para contratação de 398 

serviço de elaboração de projetos arquitetônicos e acompanhamento de obra: A 399 
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assistente de compra procedeu a cotação para contratação de serviço de elaboração de 400 

projeto arquitetônico, conforme solicitado, tendo recebido a proposta mais barata da 401 

empresa Unity Engenharia e Arquitetura LTDA, no valor total de R$ 16.250,00. A empresa 402 

apresentou a documentação, porém não possuía atestado de capacidade em seu nome, tendo 403 

apresentado atestado de capacidade em nome do engenheiro, único sócio e responsável 404 

pela empresa. Foi solicitado parecer jurídico quanto à legalidade da aceitação do referido 405 

atestado, que segue anexo. Diante do parecer jurídico, houve aprovação da Gerência 406 

Administrativa e Financeira. A assistente de compra procedeu à elaboração do contrato, o 407 

qual também segue anexo para autorização e assinatura.  A Diretoria deliberou pela 408 

aprovação do contrato com a empresa Unity Engenharia e Arquitetura LTDA e que se 409 

proceda à assinatura do documento de contrato. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 410 

ciência. 4.5) Evolução de Step da Assistente Financeiro do CRP16/ES: De acordo com 411 

o Plano de Cargos e Salários de 2012, vigente no CRP16/ES, a movimentação Salarial 412 

ocorrerá por Progressão Horizontal em função de pesquisa salarial de mercado, concessão 413 

a cada período de 24 meses e que tenha previsão de disponibilidade financeira na 414 

instituição. Tendo sido admitida em 22/10/2012, a Assistente Financeiro, Mayara Rúbia da 415 

Silva Oliveira, que se encontra no Step 3, completou 24 meses de exercício no mesmo 416 

cargo desde outubro de 2020, já tendo adquirido, há um ano, o direito de mudança para o 417 

Step 4 por tempo de trabalho. Assim sendo, a funcionária solicita a evolução de step. 418 

considerando a Deliberação da 242ª Plenária Ordinária, de 14/08/21, ponto 1.3, qual seja 419 

“A Plenária deliberou pela não contratação da segunda colocada e pelo adiamento da 420 

consideração da proposta de pregão até que a avaliação orçamentária para 2022 seja 421 

feita”; considerando a suspensão de concessão de steps até realização de pesquisa salarial, 422 

constante na Deliberação da 218ª Plenária Ordinária, na qual se diz “(...) fica decidido que 423 

os steps a partir do mês de junho/2020 não sejam concedidos até que sejam realizadas 424 

pesquisa salarial, análise dos impactos na receita do CRP16/ES, conforme Plano de 425 

Cargos e Salários vigente”; a Diretoria deliberou que a Gerente Administrativa e 426 

Financeira proceda à contratação de empresa para realização de pesquisa salarial, tendo em 427 

vista a proposta orçamentária aprovada para 2022; que a ASCONT realize levantamento 428 

do impacto financeiro na concessão de steps. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 429 

4.6) Cerimônia de Entrega de CIP em Nova Venécia: A Gerente Técnica informou que 430 

a Coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Multivix/ Nova Venécia, solicitou a 431 

realização de Cerimônia de Entrega de CIP em Nova Venécia, no dia do PRÉ-COREP de 432 

Nova Venécia, 17/11/2021. As gerências informam que é possível a organização da 433 

atividade; sendo necessário deslocamento de funcionário do Setor de Atendimento, de 434 

transporte de materiais do Conselho, de custeio de deslocamento e diária. Em deliberação 435 

a diretoria aprovou a entrega de CIP em Nova Venécia conforme solicitação da Faculdade 436 

Multivix/Nova Venécia, ou seja, dia 17/11/2021. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 437 

ciência. 4.7) Apresentação planilha de custos com transporte para o Pré-coreps: 438 

Considerando ponto 3.3, da Reunião de Diretoria de 08/10/2021, referente a contratação 439 

de serviço de fretamento de transporte, em que os orçamentos realizados apontaram valores 440 

elevados para o transporte para os locais de realização de PRÉ-COREPS, a gerência 441 

administrativa e financeira sugeriu o estudo de outro meio de transporte para o 442 

deslocamento dos eventos de 2021 (PRÉ-COREPS e Cerimônias de Entrega de CIP), e 443 

caso necessário a contratação para o ano seguinte, seja realizado por meio de pregão 444 

eletrônico, assim, a Diretoria deliberou pelo uso de transporte rodoviário (ônibus) ou 445 

transporte em veículo próprio desde que haja solicitação prévia, conforme solicitação da 446 
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COMORG e aprovação pela Diretoria. Dessa forma, a gerência administrativa e financeira 447 

apresentou a planilha de custos com comparativo de gastos para viagem em ônibus, e 448 

reembolso de km com base na resolução 03/2021. Considerando a Resolução CRP16 449 

003/2021, “Art. 12° É vedado o ressarcimento de quilometragem à colaboradores com 450 

vínculo empregatício, para esses casos, os funcionários utilizarão transporte por aplicativo 451 

com reembolso ou transporte coletivo, salvo aqueles devidamente contratados cuja 452 

descrição do cargo inclua atividades de motorista ou motoboy em veículo próprio. §1º Nos 453 

casos de ressarcimento previsto no caput, este será feito com base nos recibos devidamente 454 

encaminhados e só será concedido para deslocamentos dentro da mesma região 455 

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por municípios 456 

limítrofes”. Destaca-se que em cada PRÉ-COREP serão levados materiais como 457 

notebooks, data show, e que em duas cidades além dos PRÉ-COREPS serão realizados 458 

cerimônia de entrega de CIP, o que implica no deslocamento de documentos. As gerências 459 

solicitam deliberação quanto ao transporte para todos PRÉ-COREPS e Cerimônias de 460 

entrega de CIP em Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia. a Diretoria deliberou que, 461 

considerando a economicidade e segurança de transporte dos materiais do conselho bem 462 

como o bem-estar dos funcionários, o deslocamento para os PRÉ-COREPES e entregas de 463 

CIP agendados para 2021, excepcionalmente sejam realizadas em veículo da Gerente 464 

Técnica com reembolso de quilometragem. Encaminhe-se à ASJUR para realização da 465 

revisão do Art. 12º da Resolução CRP16 003/2021. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou 466 

ciência. 4.8) Pedido de fornecimento de dados para pesquisa salarial CRP09/GO: A 467 

Gerência administrativa e financeira informa ter recebido contato da "Quantica Empresa 468 

de Consultoria e Serviços LTDA", a mesma está realizando pesquisa salarial para o CRP 469 

09/GO e solicita participação do CRP16/ES com envio de informações como 470 

benefícios, atribuições e remuneração do quadro de funcionários do conselho. A gerência 471 

administrativa e financeira solicita autorização da diretoria para participação na 472 

pesquisa.  A diretoria autorizou participação do CRP16/ES na referida pesquisa. 473 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.9) Recebimento de Ofício CFP 474 

162/2021: A Gerência Administrativa e Financeira informa recebimento de ofício com 475 

programação de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento Funcional fornecidos de forma 476 

online e gratuita pelo CFP. O primeiro curso será:  IMPLEMENTANDO A LGPD NOS 477 

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO, com programação definida para os dias: 17, 18 e 19 478 

de novembro de 2021, das 9h às 13h via plataforma zoom. Cada regional poderá indicar 479 

dois participantes, devendo a indicação ser feita até 09/11/2021. A gerência solicita 480 

indicação de cargos para participação. A diretoria deliberou pela indicação do Assessor 481 

Jurídico e da Coordenadora da Equipe Técnica Maria Tereza. DELIBERAÇÃO: a Plenária 482 

acusou ciência. 4.10) Horário de Atendimento via telefone celular setor de cobrança: A 483 

gerência administrativa e financeira informa que as novas linhas institucionais vêm sendo 484 

entregues gradativamente aos setores, e que o setor de cobrança já se encontra com a linha 485 

ativa. Solicita autorização para definir o horário de atendimento telefônico do setor entre 486 

08:30H às 12:00H mesmo horário que vêm funcionando no setor de atendimento. A 487 

diretoria deliberou pela aprovação da proposta da gerente administrativa e financeira e 488 

solicitou que seja encaminhado para ASCOM as informações para divulgação para 489 

categoria. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.11) Recesso de Fim de Ano:  A 490 

Gerências solicitam orientação quanto à concessão ou não do recesso de fim de ano do dia 491 

24/12/2021 (sexta-feira) ao dia 02/01/2022 (Domingo), a fim de responder os 492 

questionamentos da equipe no que tange o período, bem como de programação prévia das 493 
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atividades. A diretoria deliberou pela concessão do recesso, orientou que os setores 494 

mantenham as atividades organizadas para que não tenha acumulo no retorno do recesso e 495 

que seja encaminhado para a ASCOM fazer a divulgação. DELIBERAÇÃO: a Plenária 496 

acusou ciência. 4.12) Definição de datas para pagamento de diárias, 497 

auxílios representação, jettons e reembolsos: Considerando o retorno de parte das 498 

atividades presenciais, bem como a nova resolução 03/2021, a gerência administrativa e 499 

financeira solicita uma definição de datas fixas mensais para os devidos pagamentos bem 500 

como para o recebimento de requerimentos, a fim de facilitar o fluxo administrativo e evitar 501 

o acúmulo de pagamentos. A diretoria deliberou pelas datas fixas mensais: até o dia 13 502 

para pagamentos no dia 15; até o dia 28 para pagamentos no dia 30. DELIBERAÇÃO: a 503 

Plenária acusou ciência. 4.13) Divulgação pesquisa:  A Gerente técnica encaminhou a 504 

solicitação da Psicóloga Lívia Barreto (CRP 16/6163), mestranda na UFES, de divulgação 505 

da pesquisa ‘Fatores de Risco e Proteção para a Saúde Mental de Profissionais da Linha de 506 

Frente Brasileira na Pandemia do COVID 19’. Tendo como base a Resolução CRP 16 507 

Nº 03/2014, a equipe técnica procedeu à análise dos documentos encaminhados pela 508 

solicitante, a psicóloga Lívia Barreto - CRP 16/6163, sendo constatado o envio dos 509 

seguintes documentos e informações: texto a ser encaminhado às(aos) profissionais; 510 

imagem de divulgação a ser utilizada no corpo do e-mail de divulgação; arquivo contendo 511 

texto que aborda informações técnicas (orientador e autor), objetivos da pesquisa e método; 512 

parecer de aprovação do CEP. A análise da COF permitiu identificar que foram entregues 513 

os documentos relacionados pela normativa supracitada. Contudo, não foi possível 514 

localizar o CAAE no site da Plataforma Brasil. Seguem anexos os referidos documentos 515 

para apreciação e deliberação da solicitação de divulgação da pesquisa. A diretoria aprovou 516 

a divulgação da pesquisa da psicóloga. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.14) 517 

Resolução sobre funcionamento de Comissões, GTs: Conforme deliberado no ponto 5.4 518 

da 244ª Reunião Plenária Ordinária do CRP16/ES, foi realizada a revisão da Resolução 519 

sobre funcionamento de Comissões e GTs pela Assessoria Jurídica, que devolve o texto e 520 

Termo de Compromisso para análise final, aprovação e autorização para publicação. A 521 

diretoria aprovou e autorizou a publicação da referida resolução, a qual foi publicada no 522 

DIO em 18/11/2021. A Gerente Técnica e Assessoria de Gestão realizarão reunião com as 523 

Comissões, GTs e representações para orientar quanto a nova normativa. 524 

DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.15) Levantamento de resoluções vigentes 525 

CRP16/ES: A gerente técnica solicitou a Asjur a apresentação de levantamento das 526 

Resoluções do CRP16/ES vigentes, para que o GT de Revisão das Resoluções do 527 

CRP16/ES organize cronograma de revisão de resoluções. A conselheira presidente 528 

solicitou a Asjur além do levantamento de resoluções, análise inicial da Resolução CRP16 529 

nº 003/2014, que dispõe sobre critérios para informações sobre os (as) psicólogos (as) e 530 

pessoas jurídicas inscritas e para o fornecimento de mala direta, divulgação nos correios 531 

eletrônicos, Boletim Online, site, mídias sociais e mural do CRP16/ES. A gerente técnica 532 

propôs que na plenária ordinária de novembro/2021, seja apresentada a Minuta da 533 

resolução que dispõe sobre os critérios para submissão e análise dos cadastros e-psi, bem 534 

como, para a prestação de serviços psicológicos mediados por tecnologias da informação 535 

e da comunicação – TICs. A diretoria aprovou a proposta da gerente técnica de 536 

apresentação de minuta de resolução na plenário ordinária de novembro. E solicitou que a 537 

ASJUR apresente parecer jurídico da referida minuta na reunião plenária e o levamento 538 

das resoluções vigentes na próxima reunião de diretoria. A diretoria solicitou que na 539 

plenária ordinária de dezembro seja apresentada uma minuta de resolução de entrega de 540 
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CIPs e da resolução CRP16 003/2014. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 4.16) 541 

Revisão Resolução CRP16 003/2021: Conforme ponto 3.8 da Reunião de Diretoria de 542 

22/10/2021, foi deliberado pelo encaminhamento a Asjur para revisão do Art. 12º da 543 

Resolução CRP16 003/2021; considerando que devido aos valores elevados de orçamentos 544 

para contratação de serviço de fretamento de transporte, a Diretoria deliberou pelo uso de 545 

transporte rodoviário (ônibus) ou transporte em veículo próprio para os PRÉ-COREPs, 546 

desde que haja solicitação prévia, conforme solicitação da COMORG e aprovação pela 547 

Diretoria. Sendo aprovado o deslocamento para os PRÉ-COREPs e entregas de CIP 548 

agendados para 2021, excepcionalmente em veículo da Gerente Técnica com reembolso 549 

de quilometragem, considerando a economicidade e segurança de transporte dos materiais 550 

do conselho bem como o bem-estar dos funcionários. Dessa forma, foi solicitada a revisão 551 

do artigo 12 da Resolução CRP16 003/2021, “É vedado o ressarcimento de quilometragem 552 

à colaboradores com vínculo empregatício, para esses casos, os funcionários utilizarão 553 

transporte por aplicativo com reembolso ou transporte coletivo, salvo aqueles devidamente 554 

contratados cuja descrição do cargo inclua atividades de motorista ou motoboy em veículo 555 

próprio. §1º Nos casos de ressarcimento previsto no caput, este será feito com base nos 556 

recibos devidamente encaminhados e só será concedido para deslocamentos dentro da 557 

mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por 558 

municípios limítrofes”. A Asjur recomendou em caráter imediato, a contratação de serviço 559 

de transporte com motorista por empresa terceirizada, se possível por dispensa de licitação, 560 

nos termos do art. 24, inciso IV da lei 8.666/1993. A diretoria deliberou para revisão do 561 

art. 12 da resolução 003/2021, nos seguintes termos: Art. 12° Será realizado o 562 

ressarcimento de quilometragem à colaboradores com vínculo empregatício mediante 563 

autorização prévia da Diretoria e de forma excepcional. Será priorizado para o 564 

deslocamento de funcionários o uso de transporte por aplicativo com reembolso ou 565 

transporte coletivo, salvo aqueles devidamente contratados cuja descrição do cargo inclua 566 

atividades de motorista ou motoboy em veículo próprio. DELIBERAÇÃO: a Plenária 567 

acusou ciência. 4.17) Julgamento do Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho: No dia 568 

21/10/2021 foi publicado acórdão sobre o Dissídio Coletivo proposto junto ao Tribunal 569 

Regional do Trabalho do Espírito Santo, por 6 votos à 5, foi julgado extinto sem mérito por 570 

ausência de pressupostos processuais, em relação ao acordo mútuo de interposição da peça 571 

inicial. Por ser tema de divergência jurídica no âmbito legal e doutrinário, tendo em vista 572 

apertada decisão, foi protocolado Recurso Ordinário para análise da matéria pelo Tribunal 573 

Superior do Trabalho. Em 04 de novembro de 2021 foi recebido o Recurso com a 574 

representação regular, interposto tempestivamente e com pagamento das custas efetuado. 575 

Preenchendo os pressupostos de admissibilidade. Determinado a intimação do Sindicoes 576 

para apresentar manifestação em contrarrazões, caso queira. Ressalta-se que mesmo com a 577 

interposição de apelo, não há impedimento legal para o prosseguimento de negociações 578 

com funcionários e sindicato. DELIBERAÇÃO: a Plenária acusou ciência. 5) 579 

DELIBERAÇÕES: 5.1) Definição de conselheira(o) relatora(r) e data para a Plenária 580 

Ética de Julgamento do PDE 003/2018 (RD: I.S.S). A Comissão de Ética encaminhou o 581 

referido Processo Disciplinar Ético à Plenária para definição de conselheira(o) que fará a 582 

relatoria de julgamento e definição de data e horário para realização da referida Plenária 583 

Ética. DELIBERAÇÃO: A Plenária indicou a conselheira Ana Cláudia Gama Barreto para 584 

a relatoria do PDE 003/2018 e agendou o julgamento para o dia 24/01/22 às 14 horas, tendo 585 

em vista prazo regulamentado pelo CPD e recesso do CRP16/ES de 24/12/2021 a 586 

02/01/2022. 5.2) Apresentação de parecer da COE referente a Representação nº 587 
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003/2021 (RD: K.S.D). A Comissão de Ética do CRP16 encaminhou relatório referente à 588 

representação acima identificada, para decisão do plenário. O Conselheiro Victor Hugo da 589 

Silva procedeu à leitura do relatório e do voto da Comissão de Ética pelo arquivamento da 590 

Representação nº 003/2021, nos termos do Art.2º, § 1º, alínea "c" e Art.65, alínea "c" do 591 

Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP nº 11/2019). DELIBERAÇÃO: A 592 

Plenária acatou a sugestão da Comissão de Ética, votando por unanimidade pelo 593 

arquivamento da Representação. 5.3) Recebimento do Ofício Circular CFP nº 166/2021: 594 

A Assessora do Crepop informou que, no dia 12 de novembro de 2021, o Crepop Nacional 595 

encaminhou o Ofício Circular CFP nº 166/2021 sobre o edital de fomento às atividades do 596 

Crepop para o ano de 2022, com duração de 12 meses, e o edital intitulado "Processo nº 597 

576600012.000011/2021-64". Segundo critérios definidos pela Assembleia das Políticas, 598 

Administração e Finanças (APAF), são elegíveis para pleitear o fomento financeiro das 599 

atividades do Crepop os CRP's de pequeno e médio porte e o CRP16/ES tem porte MÉDIO, 600 

com 5.839 psicólogas(os) inscritas(os). Segundo o "Processo nº 576600012.000011/2021-601 

64", os CRP's com interesse em pleitear o fomento financeiro tem o prazo de 15 dias 602 

para apresentarem sua manifestação de interesse, acompanhada da documentação 603 

solicitada no referido documento. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela 604 

manifestação de interesse deste CRP em pleitear o fomento financeiro. Que a Gerência 605 

Administrativa e Financeira proceda ao levantamento da documentação contábil para 606 

concorrer ao Edital de Fomento; que a Gerência Técnica e a Assessora do CREPOP 607 

providenciem os demais documentos. 5.4) Recebimento OF/GAB Dr. RF nº 58/2021: A 608 

Gerente Técnica informou recebimento do Ofício OF/GAB Dr. RF nº 58/2021, do 609 

Deputado Estadual Rafael Favatto, com convite para participação na organização da Sessão 610 

em Homenagem aos Psicólogos, agendada para 07/12/2021, às 19 horas, apontando cerca 611 

de 10 profissionais que dignificam a profissão para que recebam a Comenda do Mérito 612 

Legislativo Psicóloga Maria do Rosário Camacho. A Diretoria deliberou que esta não 613 

realizará indicação considerando que deveria haver critérios estabelecidos e discutidos com 614 

a categoria para a indicação, encaminhando ponto para plenária. A conselheira presidente 615 

informou que após a decisão da Diretoria recebeu contato do presidente do Sindipsi, 616 

Willian Fontes, ponderando sobre a importância da aproximação com o poder legislativo e 617 

da validação do reconhecimento de boas práticas da categoria. A conselheira foi indicada 618 

pelo mandato da deputada estadual Iriny Lopes para receber a comenda, aceitando o 619 

convite. DELIBERAÇÃO: os Conselheiros Pedro Henrique e Victor Hugo defenderam que 620 

o CRP faça indicações, estabelecendo um tempo e prazo definidos para formulação dos 621 

critérios de indicação. A Plenária formou maioria em não indicar profissionais para a 622 

Comenda do Mérito Legislativo Psicóloga Maria do Rosário Camacho. 5.5) Proposta de 623 

Calendário Cerimônia Entrega de CIP: Na reunião de Diretoria de 08/11/2021, a 624 

conselheira presidente solicitou realização de Cerimônia de Entrega de CIP no mês de 625 

novembro/2021. A diretoria aprovou a realização de Cerimônia online de Entrega de CIP 626 

no dia 23/11/2021, às 18 horas, com participação da Conselheira Presidente. A Gerente 627 

Técnica informa que devido as entregas de CIP presenciais em Cachoeiro de Itapemirim e 628 

Nova Venécia, em que foram entregues cerca de 150 CIPs, considerando troca de CIP 629 

provisória para definitiva, retirada de CIP de inscrições realizadas antes da pandemia de 630 

Covid-19 e por meio de inscrições online; que tais entregas resultaram em aumento da 631 

demanda posterior ao procedimento de entrega da CIP. Destaca-se que todos profissionais 632 

que realizaram registro antes da pandemia de Covid-19 já foram convocados para 633 

Cerimônias online de Entrega de CIP, as próximas cerimônias serão para participação das 634 
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profissionais que realizaram inscrição online. Dessa forma, tendo em vista o planejamento 635 

das atividades do Setor de Atendimento, responsável pela convocatória e organização das 636 

cerimônias, calendário de PRÉ-COREPs e reuniões abertas de comissões, a Gerente 637 

Técnica informa a impossibilidade de realização de Cerimônia online de Entrega de CIP 638 

no dia 23/11/2021 e propõe o seguinte calendário para definição de conselheira que 639 

acompanhará as cerimônias: 14/12/2021 às 9h30min; 15/12/2021 às 16 horas; 16/12/2021 640 

às 18h30min. DELIBERAÇÃO: a Plenária aprovou a alteração da data de cerimônias de 641 

entrega de CIPs. Quanto à organização das(os) conselheiras(os) nas datas propostas, seguir-642 

se-á a seguinte organização: a) 14/12/21: Conselheira Edireusa; b) 15/12/21: Conselheira 643 

Edireusa; c) 16/12/21: Conselheiro Walter. 5.6) Solicitação para contratação de 644 

estagiária de nível técnico administrativo: Considerando o término do contrato da 645 

estagiária Ana Carla de Paula Santos, que acontecerá em dezembro, bem como a 646 

manifestação da mesma de não renovação, a gerente administrativa e financeira solicita 647 

autorização para contratação de um estagiário para o setor de atendimento. 648 

DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela autorização da contratação de um estagiário 649 

para o setor de atendimento. 5.7) Encerramento Portaria 018/2021: A Assessora de 650 

Gestão informou que a Portaria CRP16/ES nº 018/2021 tem prazo até 22/11/2021. A 651 

referida portaria alterou a Portaria CRP16/ES nº 003/2020 e instituiu outras providências 652 

referentes às rotinas administrativas e procedimentos internos no CRP16/ES para 653 

adequação às determinações referentes à emergência de saúde pública decorrente do 654 

Coronavírus (COVID-19). DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por não fazer alterações 655 

no texto da Portaria e, na oportunidade, prorroga-la até o dia 31 de dezembro de 2021. 5.8) 656 

Da prestação de serviços de funcionários em horário extraordinário:  Conforme ponto 657 

3.9 da Reunião de Diretoria de 22/10/2021, a Gerência Administrativa e Financeira, 658 

informou que até março/2021 visando atender a cláusula 14ª do ACT 2017-659 

2019: “Parágrafo primeiro: Quando o funcionário for convocado a trabalhar em horário 660 

extraordinários, sábados, domingos e feriados, o CONSELHO se responsabilizará pelo 661 

deslocamento e fornecerá a alimentação, caso a jornada extraordinária seja superior a 02 662 

(duas) horas. Parágrafo segundo: Quando o serviço extraordinário ocorrer em dias de 663 

expediente normal, o CONSELHO não estará obrigado a fornecer vale transporte 664 

adicional, ressalvando que após as 21 (vinte e uma) horas, deverá fornecer transporte aos 665 

funcionários através de veículos da frota ou taxi”; estava sendo cumprida por pagamento 666 

de ajuda de custo aos funcionários, que participavam das reuniões plenárias e/ou outras 667 

atividades do Conselhos aos finais de semana e feriados. Porém considerando o acórdão 668 

1925/2019 do TCU, a ajuda de custo foi retirada, sendo substituída por Auxílio 669 

Representação. Dessa forma a gerência administrativa e financeira solicitou definição de 670 

como cumprir a cláusula supramencionada de agora em diante quando da participação de 671 

funcionárias(os) em atividades aos finais de semana e feriados. A Diretoria solicitou 672 

parecer da ASJUR quanto ao cumprimento da cláusula supramencionada e aprovou o 673 

reembolso por transporte por aplicativo às funcionárias em atividades realizadas após as 674 

21h referentes aos PRÉ-COREPS. A Asjur apresentou parecer demonstrando a legalidade 675 

do pagamento de auxílio representação enquanto verba indenizatória para que os 676 

funcionários possam cobrir despesas com alimentação decorrentes de atividades externas 677 

de representação institucional. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pelo custeio de 678 

deslocamento, considerando o valor do transporte coletivo na Grande Vitória, e reembolso 679 

do gasto com alimentação mediante apresentação de nota fiscal. O valor máximo para tais 680 

despesas corresponderá a 25% do valor pré-fixado para a concessão de diárias pelo 681 
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Conselho. 5.9) Pedido de reconsideração sobre o pagamento de step: Considerando que 682 

já se passaram 18 meses da deliberação pela pesquisa salarial para o pagamento de steps, 683 

solicita-se gentilmente que seja reconsiderada a decisão da gestão para a retomada dos 684 

pagamentos dos steps até que o referido estudo seja apresentado. DELIBERAÇÃO: A 685 

plenária deliberou pela concessão do step para os funcionários que completaram 02 anos 686 

em atividade na mesma função conforme previsto no PCS, até a realização da pesquisa 687 

salarial, e solicita que a gerência administrativa e financeira faça junto a Ascont a análise 688 

dos retroativos e disponibilidade orçamentária. 5.10. Pontos de Pauta da APAF de 689 

novembro: Considerando a necessidade de deliberação sobre o posicionamento do 690 

CRP16/ES na Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças (APAF) que 691 

acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2021, e os pontos remanescentes da última 692 

reunião extraordinária, que ocorreu no dia 19 de novembro, segue os pontos para discussão 693 

e deliberação. Cumpre informar que a ordem numérica a ser apresentada na presente ata 694 

estará acompanhando a pauta atualizada a ser apresentada na APAF. DELIBERAÇÃO:  695 

17. GT DA APAF LAICIDADE E PSICOLOGIA. Interessado(s): CFP, Gerência 696 

Técnica. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: O GT 697 

Laicidade e Psicologia foi reorganizado na APAF de maio de 2014, com os seguintes 698 

objetivos: (1) Reafirmar a laicidade da psicologia e (2) Reconhecer que a constituição da 699 

subjetividade pode ter relação com a transcendência e espiritualidade. Na APAF de 700 

dezembro de 2019, o GT foi novamente ponto de pauta e novos encaminhamentos foram 701 

propostos. São eles: 1. A minuta de nota técnica será transformada em resolução, e será 702 

devolvida ao GT com as sugestões da APAF. 2. GT deverá dialogar com outras 703 

epistemologias, como a das práticas integrativas e complementares em saúde; 3. Conferir 704 

conotação discriminatória racial ou não da palavra negligência, na minuta do GT; 4. GT 705 

deverá incluir na minuta glossário com o significado de conceitos utilizados como 706 

fundamentalismo, dogmas e doutrinas religiosas; 5. Transformar conclusão em itens, com 707 

base no Código de Ética; 6. GT deverá trabalhar na formulação de uma proposta de 708 

publicação; 7. Alterar os objetivos do GT: quanto à elaboração de publicação; à retomada 709 

do MEEL e à articulação do Sistema Conselhos com ABEP, passando as ações à 710 

responsabilidade do CFP; 8. Definido que sejam convidados ad hocs, caso o GT considere 711 

oportuno. Atual composição do GT: CRP-07, CRP-10, CRP-11, CRP-14, CRP-15, CRP-712 

16, CRP-20 e CFP. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: O GT gostaria de propor à APAF a sua 713 

continuidade, com vistas a realizar os encaminhamentos acima. ANEXOS/SUBSÍDIOS: 714 

Relatório Semestral de GT de APAF 15. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por acatar 715 

o pedido de continuidade do GT, com vistas a realizar os encaminhamentos. 18. GT DA 716 

APAF -DEMANDAS DO JUDICIÁRIO/MP ÀS (AOS) PSICÓLOGAS (OS) QUE 717 

ATUAM NAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Interessado: 718 

CFP. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: O GT Demandas 719 

do Judiciário e Ministério Público aos Psicólogos que atuam nas Políticas de Saúde e 720 

Assistência Social foi constituído na APAF de dezembro de 2014 e atualmente é composto 721 

pelo CFP e pelos CRP’s 04, 09, 11, 12 e 23. Importante registrar, no tocante a algumas 722 

ações conduzidas pelo Grupo, que em dezembro de 2016, foi publicado, no site do CFP, o 723 

denominado "Documento Base sobre as demandas do sistema de justiça, aos atores dos 724 

sistema de justiça, às (aos) gestoras (es) e às (aos) profissionais de psicologia". A 725 

construção do referido documento foi inicialmente realizada de forma conjunta, pelos 726 

antigos integrantes do Grupo. Considerando que ao longo do processo a tarefa de 727 

construção conjunta restou parcialmente concluída, o coordenador do GT à época 728 



Continuação da Ata da 247ª Reunião Plenária 

Ordinária do VI Plenário do Conselho Regional de 

Psicologia da 16ª Região – Espírito Santo – 

CRP16/ES – ocorrida no dia 20 de novembro de 

2021, sábado, às 9 horas e 30 minutos, em formato 

online. 

incumbiu-se de sua finalização. Após ter sido apreciado na ocasião de Plenária, ainda 729 

durante a gestão do XVI Plenário do CFP, o conteúdo foi divulgado enquanto documento 730 

base, com o intuito de orientar novas construções, aprofundamentos e encaminhamentos 731 

para as futuras atividades do ainda vigente GT. Contudo, os novos integrantes do GT 732 

avaliaram a necessidade de reformulação do referido documento, inclusive pela 733 

constatação de não ter havido a devida submissão deste à instância da APAF, da qual o GT 734 

é oriundo. Não houve discussão desse ponto nas últimas APAF's realizadas. Contudo, o 735 

Grupo, em sua composição atual, segue em continuidade dos trabalhos, tendo em vista o 736 

intuito de concluir a tarefa de elaboração uma nota técnica sobre o assunto. O GT já possui 737 

uma minuta em andamento e, assim, solicita à APAF a continuidade de suas atividades 738 

para finalização desta demanda. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Dar continuidade às 739 

atividades do GT para conclusão da minuta de nota técnica sobre as Demandas do Sistema 740 

de Justiça a psicólogas(os) que atuam em serviços do SUAS e do SUS. 741 

ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório Semestral de GT de APAF. DELIBERAÇÃO: a 742 

Plenária deliberou pela aprovação da proposta de continuidade às atividades do GT para 743 

conclusão da minuta de nota técnica sobre as Demandas do Sistema de Justiça a 744 

psicólogas(os) que atuam em serviços do SUAS e do SUS. 19. GT ATUAÇÃO DA 745 

PSICOLOGIA NO CONTEXTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 746 

Interessado: CFP. HISTORICO STÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE 747 

INCLUSÃO: Na APAF Extraordinária, de 12 e 13 de setembro de 2015, após aprovação 748 

unânime, foi constituído o Grupo de Trabalho Atuação da Psicologia no Contexto de 749 

Medidas Socioeducativas, composto pelo CFP e pelos CRPs 01, 08, 10, 16, 17. O GT 750 

cumpriu quase todos os objetivos delegados pela APAF ficando pendente a tarefa de 751 

construção de minuta da resolução sobre a atuação de psicólogas junto a adolescentes em 752 

cumprimento de medida socioeducativa. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: O GT solicita a sua 753 

continuidade para concluir a proposta de minuta de resolução sobre a atuação de psicólogas 754 

junto a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, tendo em vista que a 755 

minuta está em avançado processo de elaboração, mas não houve tempo hábil para concluir 756 

os trabalhos de forma a apresentar o produto na APAF de novembro de 2021. 757 

ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório Semestral. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por 758 

aprovar a proposta de continuidade para concluir a proposta de minuta de resolução sobre 759 

a atuação de psicólogas junto a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 760 

20. GT DA APAF DIVERSIDADE SEXUAL E GÊNERO. Interessado(s): CFP. 761 

HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: O GT Revisão da 762 

Resolução CFP 001/99 foi reeditado, na APAF de dezembro de 2017, e passou a se chamar 763 

GT Diversidade Sexual e Gênero. Na APAF de Junho de 2021, o GT foi ponto de pauta e 764 

ganhou novos objetivos, conforme abaixo: 1. Alinhar estratégicas em defesa da Resolução 765 

CFP nº 01/2018; 2. Sistematizar normativa sobre a atuação dos(as)(es) psicólogos(as)(es) 766 

em relação à bissexualidade; 3. Em atuação conjunta com o GT Políticas para Mulheres, o 767 

GT deverá propor uma campanha, voltada para as Comissões de Orientação e Fiscalização, 768 

articulando e reforçando as Resoluções nº 1/1999, 1/2018 e a 8/2020. Com vistas a realizar 769 

as atividades propostas, o GT da APAF - Diversidade Sexual e Gênero - se reuniu de forma 770 

virtual nos dias 20/08 e 03/09/2021. Atual composição do Grupo de Trabalho: CRP-02, 771 

CRP-03, CRP-04, CRP-05, CRP-07, CRP-09, CRP-10, CRP-12, CRP-17 e CFP. 772 

SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Para esta APAF, o GT propõe a sua continuidade para 773 

execução dos objetivos descritos no item 1. ANEXOS Relatório de Atividades do GT. 774 

DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por aprovar a proposta de continuidade para 775 
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execução dos objetivos descritos no item 1. 21. GT DA APAF POLÍTICAS PARA 776 

MULHERES. Interessado(s): CFP. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 777 

DE INCLUSÃO: O GT Mulheres foi constituído na APAF de dezembro de 2017, com os 778 

seguintes objetivos: (1) O GT deve pensar no seu nome;  (2) Criar uma resolução para 779 

enfrentamento do machismo; (3) Pensar atividades articuladas para o dia 8 de março para 780 

o Sistema Conselhos de Psicologia (4) Discutir o aborto e feminicídio. Em dezembro de 781 

2018, o GT foi ponto de discussão, tendo seus objetivos atualizados para: (a) Propor uma 782 

estratégia de comunicação em relação à temática de violências contra as mulheres para o 783 

Sistema Conselhos; (b) Construir comunicado para sociedade sobre sinais e sintomas de 784 

violência; Na ocasião, o GT apresentou à APAF uma Minuta de Resolução sobre Violência 785 

de Gênero sobre a qual a Plenária da Assembleia teceu uma série de considerações. As 786 

considerações foram analisadas pelo GT em reunião presencial no dia 21 de março de 2019 787 

e incluídas no corpo do texto da Resolução. Na APAF de maio de 2019, a resolução foi 788 

aprovada. Atual composição do GT: CRP-03, CRP-08, CRP-15, CRP-16, CRP-18, CRP 789 

20 e CFP. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Solicitar a continuidade do GT, com vistas a 790 

realizar os demais objetivos propostos. ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório Semestral de GT 791 

de APAF 21. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por acatar o pedido de continuidade 792 

do GT, com vistas a realizar os demais objetivos propostos. 22. GT RESOLUÇÃO DO 793 

CREPOP – PRORROGAÇÃO. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE 794 

INCLUSÃO: Grupo de Trabalho constituído na APAF de maio de 2019 para construir 795 

minuta de Resolução que institucionalize e garanta a continuidade do Crepop como 796 

instância do Sistema Conselhos de Psicologia responsável pela elaboração de referências 797 

técnicas para psicólogas/os que atuam nas políticas públicas brasileiras, a partir de sua 798 

metodologia própria. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: O GT solicita sua prorrogação para 799 

continuidade dos trabalhos e finalização da minuta de resolução. ANEXOS/SUBSÍDIOS: 800 

Relatório dos trabalhos do GT Crepop. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela 801 

prorrogação para continuidade dos trabalhos e solicita que a minuta de resolução já seja 802 

apresentada na próxima reunião de APAF de 2022. 24. GT EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 803 

E CURSOS IRREGULARES. Interessado(s): CFP. 804 

HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: Este ponto foi 805 

apresentado inicialmente na APAF de maio de 2019, diante da solicitação de apoio 806 

solicitado pelos Conselhos Federais de Odontologia (CFO) e Medicina Veterinária 807 

(CFMV) aos conselhos da área de saúde, após a edição de normativas que vedam a 808 

inscrição e o registro de alunos egressos de cursos realizados integralmente na modalidade 809 

de ensino à distância (EaD). O CFP tem se posicionado de forma contrária à graduação em 810 

Psicologia na modalidade EaD em suas mídias e redes sociais, junto a outras entidades da 811 

Psicologia e em parceria com o Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS 812 

- Conselhinho). Com vistas a discutir questões relacionadas ao ensino à distância e a 813 

existência de cursos irregulares de psicologia, fez-se necessária a criação deste GT. A atual 814 

composição do GT é: Sudeste - CRP-04; Sul - CRP-07; Nordeste - CRP-13 e CRP-22; 815 

Centro-Oeste - CRP-18; Norte - CRP-23 e CFP. O GT tem como objetivos de trabalho: 1. 816 

Elaborar orientações sobre atividades de fiscalização em cursos irregulares, seguindo 817 

modelo dos protocolos de fiscalização da SOE; 2. Criar um fluxo das denúncias a ser 818 

seguido por todos os CRPs e CFP, aos moldes do fluxo sobre testes psicológicos 819 

disponíveis na Internet; 3. Realizar um levantamento do panorama legislativo e da 820 

panorama regional sobre EAD e cursos; 4. Convidar representante da ABEP para compor 821 

o GT; 5. Normatizar a verificação de diplomas; 6. Elaborar minuta de nota orientativa. Não 822 
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houve reuniões. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Apreciar a solicitação de continuidade do 823 

GT para execução das atividades dadas pela APAF.ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório 824 

Semestral de GT de APAF 19. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por aprovar a 825 

proposta de continuidade do GT para execução das atividades dadas pela APAF. 25. GT 826 

ESTÁGIO. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: O GT 827 

Estágios foi constituído na APAF de maio de 2019, tendo em vista a preocupação do 828 

Sistema Conselhos de Psicologia com a regulamentação dos Serviços Escolas. Entende-se 829 

ser preciso repensar este modelo de modo a garantir uma formação de qualidade para os 830 

futuros psicólogos. É preciso ainda pensar na expansão destes serviços para outras áreas 831 

de atuação, tias como as situações de emergências e desastres. A atual composição do GT 832 

é: CFP, CRP 12, CRP 15, CRP 16, CRP 18, CRP 20, CRP 21, CRP 23. O GT tem como 833 

objetivos: - Criar uma resolução que contenha aspectos técnicos e éticos sobre o serviço-834 

escola, que contemple a obrigatoriedade de que se tenha psicólogas/os nos ambientes de 835 

estágio. - Regulamentar sobre a Política Nacional de Estágio (registro de orientador 836 

acadêmico, ética dos estagiários), estágio voluntário, intermediário entre fim do estágio e 837 

graduação, regulamentar sobre a atuação de estagiários em situações de Emergências e 838 

Desastres. O GT reuniu-se nos dias 16/03/2020, 2/06/2020, 30/06/2020, 14/07/2020, 839 

28/07/2020, 11/08/2020, 1/09/2020, 22/09/2020 e 20/10/2020 e construiu uma minuta de 840 

resolução que está correndo os trâmites finais de análise. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: 841 

Apreciar solicitação de continuidade do GT para execução das atividades dadas pela 842 

APAF. ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório Semestral do GT. DELIBERAÇÃO: a Plenária 843 

deliberou por aprovar a proposta de continuidade do GT para execução das atividades 844 

dadas pela APAF. 26. GT PARÂMETROS PARA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA 845 

EM CONTEXTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DE 846 

SAÚDE. Interessado(s): CFP. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE 847 

INCLUSÃO: O GT "Parâmetros para assistência psicológica no contexto da atenção 848 

primária, secundária e terciária em saúde" foi criado na APAF de maio de 2019 e foi 849 

composto pelos CRPs: 02, 05, 09, 10, 12, 20 e 21, com coordenação do CFP, por meio da 850 

Conselheira Neuza Guareschi. O objetivo do GT é definir parâmetros para assistência 851 

psicológica em contextos de atenção primária, secundária e terciária de saúde. Atualmente, 852 

o GT dedica-se à elaboração de uma minuta de resolução sobre o assunto, além de uma 853 

nota técnica que também será futuramente delineada. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: O GT 854 

solicita a sua continuidade para concluir a proposta de minuta de resolução que defina 855 

parâmetros para assistência psicológica em contextos de atenção primária, secundária e 856 

terciária de saúde, tendo em vista que a minuta está em avançado processo de elaboração, 857 

mas não houve tempo hábil para concluir os trabalhos de forma a apresentar o produto na 858 

APAF de novembro de 2021. ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório Semestral. 859 

DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por aprovar a proposta de continuidade para 860 

concluir a proposta de minuta de resolução que defina parâmetros para assistência 861 

psicológica em contextos de atenção primária, secundária e terciária de saúde, tendo em 862 

vista que a minuta está em avançado processo de elaboração, mas não houve tempo hábil 863 

para concluir os trabalhos de forma a apresentar o produto na APAF de novembro de 2021. 864 

27. GT FUNDO DE SEÇÕES. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE 865 

INCLUSÃO: A APAF de dezembro/2018, absorveu a proposta de avaliação levada pelos 866 

tesoureiros e referendou a criação de um GT específico com o objetivo de avaliar os 867 

problemas enfrentados com o fundo e propor soluções e elaborar uma nova proposta de 868 

Resolução de modernização e reformulação da operacionalização do Fundo de Seções. 869 
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SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Solicitar a continuidade do GT. ANEXOS/SUBSÍDIOS: 870 

Relatório GT Fundo de Seções. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por aprovar o 871 

pedido de continuidade do GT. 28. GT APAF REVISÃO DA RESOLUÇÃO CFP 872 

02/2016 QUE REGULAMENTA A  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM 873 

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS. 874 

HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: Diante das demandas 875 

recebidas pela categoria e CRPs referentes a avaliação psicológica em concurso público e 876 

processos seletivos de natureza pública e privada, o Conselho Federal de Psicologia propôs 877 

a criação de um grupo de trabalho, com participação de especialistas, para revisão da 878 

Resolução CFP nº 02/2016, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público 879 

e processos seletivos de natureza pública e privada. A criação GT foi aprovada em 880 

dezembro de 2019, com participação dos CRPs 01, 04, 10, 11, 12, 19, 23, CFP e especialista 881 

ad hoc. Considerando que a revisão desta resolução está implicada diretamente com as 882 

questões relativas aos testes psicológicos, especialmente quanto à ADI 3481 e o andamento 883 

dos embargos por parte do STF, o GT solicita continuidade para concluir as atividades em 884 

andamento. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Deliberar sobre continuidade do GT Revisão da 885 

Resolução CFP nº 02/2016, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público 886 

e processos seletivos de natureza pública e privada. ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório 887 

Semestral. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela aprovação da proposta de 888 

continuidade do GT Revisão da Resolução CFP nº 02/2016, que regulamenta a Avaliação 889 

Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada. 29. 890 

GT ANUIDADES. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: 891 

APAF de maio/2020, por intermédio do processo SEI nº 576600021.000023/2020-07, 892 

acolheu a proposta de criação do GT com a finalidade de avaliar, revisar e incrementar a 893 

política de isenções, descontos e  parcelamentos praticada sobre as anuidades do Sistema 894 

Conselhos de Psicologia. SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Solicitar a continuidade do GT. 895 

ANEXOS/SUBSÍDIOS: Relatório do GT. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela 896 

aprovação da proposta de continuidade do GT. 33.ATESTADO PSICOLÓGICO COM 897 

A FINALIDADE DE JUSTIFICAR FALTAS: Interessado(s): CRP 12. 898 

HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: Ponto remanescente 899 

da APAF de maio de 2018. O Conselho Regional de Psicologia – CRP/12, por meio de seu 900 

Conselheiro Presidente e da Comissão de Orientação e Fiscalização, utiliza-se do presente 901 

para solicitar vosso apoio na proposição de Lei Complementar, de forma a regulamentar o 902 

aceite de atestado psicológico com a finalidade de justificar faltas, impedimentos ou 903 

afastamentos de emprego, sem prejuízo na remuneração, e/ou de estudo sem que haja danos 904 

à(ao) requerente. Tal modificação se faz necessária, uma vez que a legislação trabalhista 905 

prevê apenas o atestado médico para justificativa ao afastamento e consequente abono. 906 

SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Proposição de Lei Complementar, de forma a regulamentar 907 

o aceite de atestado psicológico com a finalidade de justificar faltas, impedimentos ou 908 

afastamentos de emprego, sem prejuízo na remuneração, e/ou de estudo sem que haja danos 909 

à(ao) requerente. ANEXOS/SUBSÍDIOS: 1. Justificativa Atestado Psicológico; 2. Retorno 910 

consulta Regionais e CFP atestado psicológico. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou por 911 

aprovar a proposição de Lei Complementar. 35. ATUALIZAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 912 

ORIENTATIVA SOBRE TRABALHO VOLUNTÁRIO E PUBLICIDADE 913 

PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA DIANTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 914 

Interessado(s): CRP 08. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE 915 

INCLUSÃO: Conforme encaminhamento da Reunião de Presidentes, a Comissão de 916 
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Orientação e Fiscalização do CRP-PR elaborou minuta com sugestões para a atualização 917 

da Nota Orientativa às(aos) Psicólogas(os): Trabalho Voluntário e Publicidade Profissional 918 

em Psicologia, diante do Coronavírus (Covid-19). O documento foi analisado pelos demais 919 

Conselhos Regionais e recebeu contribuições. Encaminha-se agora para a análise e 920 

deliberação acerca do documento final produzido pela APAFs. 921 

SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Análise do documento e deliberação quanto a atualização da 922 

Nota Orientativa às(aos) Psicólogas(os): Trabalho Voluntário e Publicidade Profissional 923 

em Psicologia. ANEXOS/SUBSÍDIOS: - Minuta de atualização da Nota Orientativa 924 

às(aos) Psicólogas(os): Trabalho Voluntário e Publicidade Profissional em Psicologia 925 

elaborada pelo CRP-PR;- Minuta de atualização da Nota Orientativa às(aos) 926 

Psicólogas(os): Trabalho Voluntário e Publicidade Profissional em Psicologia com 927 

contribuições do CRP-BA. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela atualização da 928 

Nota Orientativa às(aos) Psicólogas(os): Trabalho Voluntário e Publicidade Profissional 929 

em Psicologia, com os devidos destaques a serem repassados durante o debate do ponto. 930 

40. READEQUAÇÃO DOS PORTES DOS CONSELHOS REGIONAIS. 931 

HISTÓRICO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DE INCLUSÃO: Readequação dos 932 

portes dos CRs em virtude de que, geralmente, a quantidade de inscritos não corresponde 933 

ao número de anuidades pagas, tendo em vista que há historicamente uma média de 30% 934 

de inadimplência em todo sistema Conselhos. Na conjuntura atual a mudança de um CR 935 

de pequeno porte para médio impacta consideravelmente nas estruturas administrativas e 936 

financeiras, inviabilizando em muitos casos a execução das ações precípuas do Conselho 937 

mitigadas no período pandêmico. Vale salientar que todas as ações junto ao Sistema 938 

Conselhos deixam de ser subsidiadas integralmente e passam a ter um custo de 50% para 939 

os CRs recém “elevados” a médio porte. OBSERVAÇÃO: Diante de uma média de 940 

inadimplência de 30% e ocasionando os custos em 50% para as ações do CRP19, conforme 941 

levantamento em anexo, consideramos que para cobrir esses custos estimados a 942 

probabilidade da utilização do orçamento seria impactado em mais de 10% das nossas 943 

anuidades adimplidas. Além do repasse em 25% para o CFP (conta- parte e cota revista). 944 

SOLICITAÇÃO/OBJETIVO: Deliberar sobre a criação de um GT da APAF para estudos 945 

de readequação dos portes dos CRs. ANEXOS/SUBSÍDIOS: Anexo: Despesas Especificas 946 

com Projeção para 2022. DELIBERAÇÃO: a Plenária deliberou pela aprovação da 947 

proposta de criação de um GT da APAF para estudos de readequação dos portes dos CRs. 948 

6) RELATO DE PROCESSO DE CANCELAMENTO: Os Assistentes Administrativos 949 

Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam os Processos de 950 

Cancelamento para relatoria de conselheira(o), a saber: 6.1) Pessoa Física: 6.1.1) Processo 951 

(nº1041/2021– CRP16/7356) Kenia dos Anjos de Andrade: O processo de cancelamento 952 

da referida Psicóloga foi designado à conselheira Tammy Andrade Motta na 244º Reunião 953 

Plenária para relatoria. A conselheira Tammy Andrade Motta optou por deferir o referido 954 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer da Conselheira Relatora. 6.1.2) 955 

Processo (nº1045/2021– CRP16/274) Regina Maria Sartori: O processo foi designado 956 

para relatoria do(a) conselheiro(a): O processo de cancelamento da referida Psicóloga foi 957 

designado à conselheira Tammy Andrade Motta na 244º Reunião Plenária para relatoria. 958 

A conselheira Tammy Andrade Motta optou por deferir o referido 959 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer da Conselheira Relatora. 6.1.3) 960 

Processo (nº1081/2021– CRP16/2049) Tatiane Aparecida Mariano Endringer: O 961 

processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a): O processo de cancelamento da 962 

referida Psicóloga foi designado à conselheira Tammy Andrade Motta na 244º Reunião 963 
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Plenária para relatoria. A conselheira Tammy Andrade Motta optou por indeferir o referido 964 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer da Conselheira Relatora. 6.1.4) 965 

Processo (nº1082/2021– CRP16/4644) Lacerda Alves: O processo foi designado para 966 

relatoria do(a) conselheiro(a): O processo de cancelamento da referida Psicóloga foi 967 

designado à conselheira Tammy Andrade Motta na 244º Reunião Plenária para relatoria. 968 

A conselheira Tammy Andrade Motta optou por deferir o referido 969 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer da Conselheira Relatora. 6.1.5) 970 

Processo (nº 413/2020 – CRP16/4814) Karina Guzzo Scarpati: O processo de 971 

cancelamento da referida psicóloga foi designado ao Conselheiro Thiago Pereira Machado 972 

na 224º Reunião Plenária para relatoria. O Conselheiro Thiago Pereira Machado optou por 973 

baixar em diligência o referido processo de cancelamento na 229ª Reunião Plenária 974 

Ordinária. A profissional respondeu a diligência. O processo de cancelamento da referida 975 

Psicóloga foi designado ao conselheiro Thiago Pereira Machado na 244º Reunião Plenária 976 

para relatoria. O conselheiro Thiago Pereira Machado optou por deferir o referido 977 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer do Conselheiro Relator. 6.1.6) 978 

Processo (nº 481/2020 – CRP16/5147) Priscila Marineuza Martins Grechi: O processo 979 

de cancelamento da referida psicóloga foi designado ao Conselheiro Victor Hugo da Silva 980 

na 224º Reunião Plenária para relatoria. O Conselheiro Victor Hugo da Silva optou por 981 

baixar em diligência o referido processo de cancelamento na 229ª Reunião Plenária 982 

Ordinária. A profissional respondeu a diligência. O processo de cancelamento da referida 983 

Psicóloga foi designado ao conselheiro Victor Hugo da Silva na 244º Reunião Plenária 984 

para relatoria. O conselheiro Victor Hugo da Silva optou por deferir o referido 985 

processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer do Conselheiro Relator. 6.1.7) 986 

Processo (nº396/2021 – CRP/5147) Fernanda Vasconcelos Moreira Lage: O processo 987 

de cancelamento da referida psicóloga foi designado ao Conselheiro Victor Hugo da Silva 988 

na 235º Reunião Plenária para relatoria. O Conselheiro Victor Hugo da Silva optou por 989 

baixar em diligência o referido processo de cancelamento na 239ª Reunião Plenária 990 

Ordinária. A profissional respondeu a diligência. O conselheiro Victor Hugo da Silva 991 

justificou ausência nesta Plenária 244º Reunião Plenária para relatoria. A Plenária 992 

deliberou que o Conselheiro apresente o parecer na próxima Plenária Ordinária. 993 

O conselheiro Victor Hugo da Silva optou por deferir o referido 994 

processo.  DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer do Conselheiro Relator. 6.1.8) 995 

Processo (nº 1449/2019 – CRP16/6381) Guilherme Vinicius Guimarães Cazatoro: O 996 

Conselheiro Walter Amaro de Salles optou por baixar em diligência o referido processo de 997 

cancelamento na 209ª Reunião Plenária Ordinária. O profissional não respondeu aos 998 

ofícios de diligência enviados em 10 de março de 2021 e 19 de setembro de 2021. O 999 

processo de cancelamento do referido Psicólogo foi designado ao conselheiro Walter 1000 

Amaro de Salles na 244º Reunião Plenária para relatoria. O conselheiro Walter Amaro de 1001 

Salles optou por deferir o referido processo.  DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer 1002 

do Conselheiro Relator. 6.1.9) Processo (nº 756/2020 – CRP16/6015) Bruna Júlio 1003 

Nicolini Ventura: O processo de cancelamento da referida psicóloga foi designado ao 1004 

Conselheiro Walter Amaro de Salles na 224º Reunião Plenária para relatoria. O 1005 

Conselheiro Walter Amaro de Salles optou por baixar em diligência o referido processo de 1006 

cancelamento na 225ª Reunião Plenária Ordinária. A profissional respondeu a diligência. O 1007 

processo de cancelamento da referida Psicóloga foi designado ao conselheiro Walter 1008 

Amaro de Salles na 244º Reunião Plenária para relatoria. O conselheiro Walter Amaro de 1009 

Salles optou por deferir o referido processo.  DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer 1010 
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do Conselheiro Relator. 6.1.10) Processo (nº 026/2020 – CRP16/6265) Ingrid da Rocha 1011 

Ricardo: O processo de cancelamento da referida psicóloga foi designado ao Conselheiro 1012 

Walter Amaro de Salles na 224º Reunião Plenária para relatoria. O Conselheiro Walter 1013 

Amaro de Salles optou por baixar em diligência o referido processo de cancelamento na 1014 

225ª Reunião Plenária Ordinária. A profissional respondeu a diligência. O processo de 1015 

cancelamento da referida Psicóloga foi designado ao conselheiro Walter Amaro de 1016 

Salles na 244º Reunião Plenária para relatoria. O conselheiro Walter Amaro de 1017 

Salles optou por deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a Plenária acatou o parecer 1018 

do Conselheiro Relator. 7) PROCESSOS DE CANCELAMENTO PARA ELEGER 1019 

CONSELHEIRO(A) RELATOR(A): Os Assistentes Administrativos Denner Griggio 1020 

Silva e Juliana do Nascimento encaminharam os Processos de Cancelamento para relatoria, 1021 

a saber: 7.1) Pessoa Física: 7.1.1) Processo (nº1119/2021– CRP16/ 7217) Bianca Alves 1022 

Rabbi: O processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade 1023 

Motta 7.1.2) Processo (nº1120/2021– CRP16/ 4573) Dayane Cristina da Silva: O 1024 

processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.1.3) 1025 

Processo (nº1121/2021– CRP16/ 5229) Amanda Barraqui Dalapicolla: O processo foi 1026 

designado para relatoria do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.1.4) Processo 1027 

(nº1122/2021– CRP16/ 5783) Evelyn Folli Costa: O processo foi designado para relatoria 1028 

do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.1.5) Processo (nº1140/2021– 1029 

CRP16/ 4020) Adriana de Andrade Cortinovis: O processo foi designado para relatoria 1030 

do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.1.6) Processo (nº1145/2021– 1031 

CRP16/ 6395) Jéssica de Souza Tonon: O processo foi designado para relatoria do(a) 1032 

conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.1.7) Processo (nº1146/2021– CRP16/ 5052) 1033 

Nathalia Kassia Sarnaglia: O processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a): 1034 

Tammy Andrade Motta. 7.2) Pessoa Jurídica: 7.2.1) Processo (nº1061/2021– PJ-609) 1035 

Transformare Clínica Médica e Psicologica Eireli: O processo foi designado para 1036 

relatoria do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.2.2) Processo (nº1062/2021– PJ-1037 

509) Clinica Psi Delboni Eireli: O processo foi designado para relatoria do(a) 1038 

conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 7.2.3) Processo (nº1093/2021– PJ-386) G-1039 

Trânsito Especialidades Médicas e Psicológicas Ltda (Filial): O processo foi designado 1040 

para relatoria do(a) conselheiro(a): Tammy Andrade Motta. 8) INSCRIÇÕES DE 1041 

NOVOS REGISTROS PROFISSIONAIS: 8.1) Inscrições De Pessoa Física: Os 1042 

Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam 1043 

as solicitações de novas inscrições dos profissionais ao CRP16/ES, a saber: Liliana 1044 

Rodrigues Monteiro (Multivix - Cachoeiro de Itapemirim); Thânia Gabriela da Silva 1045 

Pereira (Centro Universitário FAESA); Pedro de Oliveira Júnior (Multivix – Serra); 1046 

Guilherme Frederico Grijó de Azevedo Neto (Multivix – Vitória); Joice Rocha do 1047 

Nascimento (Centro Universitário FAESA); Anny Lorrani Loyola Spínola (Centro 1048 

Universitário FAESA); Bruno Moreto Fim (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 1049 

SANTO); Daiany Pereira Pimenta (Multivix – Nova Venécia); Lorena Macedo Girelli 1050 

(Centro Universitário FAESA); Allan Rossy Gonçalves Soares (Centro Universitário 1051 

FAESA); Laysa Sabadini Freitas Pinto (Multivix – Vitória); Elio dos Santos de Souza 1052 

(Faculdade Pitágoras de Linhares); Dara Vieira dos Santos (Multivix – Nova Venécia); 1053 

Viviane Aparecida de Oliveira Lírio de Araújo (Multivix – Nova Venécia); Cássio Santos 1054 

Oliveira (Rede de Ensino Doctum - Instituto Ensinar Brasil); Janaina Pinto dos Santos 1055 

(Multvix – Serra); Bruna De Carvalho Reis (Centro Universitário FAESA); Ravena dos 1056 
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Santos Rodrigues (Multvix – Nova Venécia); Leticia Cristina Carolino Cotta (Multvix – 1057 

Vitória); Simoni Maria Baebler (Multvix – Serra); Gracielle Nunes Ribeiro (Faculdade 1058 

Pitágoras de Linhares); Wellington de Sousa Pereira (Rede de Ensino Doctum - Instituto 1059 

Ensinar Brasil); Isabelle Colle Lugon Franzoni (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); 1060 

Gabriel Thais Paneto Dal’Bó (Faculdade Pitágoras de Linhares); Michaelly de Oliveira 1061 

Souza (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA); Raiani Alves dos 1062 

Santos (Multivix – São Mateus). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações 1063 

de inscrição de Pessoa Física. 8.2) Inscrições De Pessoa Jurídica: Os Assistentes 1064 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam a 1065 

solicitação de inscrição de pessoa jurídica ao CRP16/ES, a saber: Juliana Mota dos Montes 1066 

Ricardo – Terapias (27.899.801/0001-97); Patricia de Melo Luppi Psicologia LTDA 1067 

(41.550.477/0001-28); Interação Centro de Desenvolvimento Humano LTDA 1068 

(42.764.095/0001-60). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações 1069 

de inscrição de Pessoa Jurídica. 9) PEDIDO 1070 

DE PRORROGAÇÃO DA CARTEIRA PROVISÓRIA: O Assistente Administrativo 1071 

Denner Griggio Silva encaminhou a solicitação de prorrogação da carteira provisória ao 1072 

CRP16/ES, a saber: Francineide dos Santos Lira (Rede de Ensino Doctum - Instituto 1073 

Ensinar Brasil); Cíntia Prudencio Maciel (FAEV – Faculdade Europeia de Vitória).  A 1074 

Diretoria aprovou os pedidos de prorrogação da carteira provisória das profissionais 1075 

supracitadas. DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações 1076 

de prorrogação da carteira provisória. 10) PROCESSOS DE TÍTULO DE 1077 

ESPECIALISTA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana 1078 

Nascimento encaminharam para a homologação da Plenária os Processos de Título de 1079 

Especialista, em razão da reunião realizada pela Comissão de Análise para a Concessão do 1080 

Título Profissional de Especialista no dia 20/11/2021, por força da resolução CFP 1081 

013/2007 em seu artigo 2º §3 e em cumprimento à determinação judicial proferida na Ação 1082 

Civil Pública nº 5994-36.2013.4.01.3800 (20ª Vara Federal da seção judiciária de Minas 1083 

Gerais): Rúbia Grobério Frisso (Psicopedagogia); Harlem Thadeu Bonfá Silva 1084 

(Neuropsicologia); Rayana Lampier Valle (Psicologia do Trânsito); Isabela de Andrade 1085 

Zanotti (Neuropsicologia). Conforme Resolução CFP 013/2007 em seu artigo 2º §3 – 1086 

concurso de prova e título prestado junto ao CFP: Luciana Souza Nunes (Psicologia em 1087 

Saúde); Dilcineia Souza Bragança (Psicologia Social). DELIBERAÇÃO: a Plenária 1088 

deliberou por homologar a decisão da CATE. Sem mais a tratar, a reunião plenária 1089 

ordinária encerrou às 18 horas e 30 minutos e eu, Conselheiro Secretário, Walter Amaro 1090 

de Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelas(os) 1091 

demais presentes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1092 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro  

Conselheira Presidente do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

Thiago Pereira Machado  

Conselheiro Vice-presidente do VI Plenário do CRP16/ES 
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Edireusa Fernandes Silva  

Conselheira Tesoureira do VI Plenário do CRP16/ES  

 

 

Walter Amaro de Salles 

Conselheiro Secretário do VI Plenário do CRP16/ES 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Ana Claudia Gama Barreto  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Bruno da Silva Campos  

Conselheiro do VI Plenário do CRP16/ES 
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AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Patrícia Santiago Portugal  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

Pedro Henrique de Oliveira Carvalho  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA 

Roberta Rangel Batista  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

Tammy Andrade Motta  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES

 

 

Victor Hugo da Silva  

Conselheiro do VI Plenário do CRP16/ES

 


