
ATA DA 263ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO VI PLENÁRIO DO 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO – ESPÍRITO 

SANTO – CRP16/ES – OCORRIDA NO DIA DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS, ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS. 
Ao dezesseis dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas e 30 1 

minutos, sábado, online, na plataforma google meet, realizou-se a 263ª Reunião Plenária 2 

Ordinária do VI Plenário do CRP-16, devidamente comunicadas(os) e convocadas(os), 3 

via correio eletrônico para a participação. Com quórum mínimo previsto por lei, a reunião 4 

foi iniciada às 09 horas e 38 minutos com as(os) Conselheiras(os): Maria Carolina F. B. 5 

Roseiro, Mirna Borges Ramos, Tammy Andrade Motta, Ana Claudia Gama Barreto 6 

(participou a partir do ponto 5.8), Patrícia Santiago Portugal, Thiago Pereira Machado, 7 

Bruno da Silva Campos (participou até o ponto 5.7), Pedro Henrique de Oliveira Carvalho 8 

(participou a partir do ponto 5.8), Victor Hugo da Silva. Justificaram a ausência: Edireusa 9 

Fernandes Silva. Também participaram da reunião a Assessora de Gestão Danielli Pin 10 

Tonoli, o Assessor Jurídico Vinicius Arena Muniz, Gerente Administrativa e Financeira 11 

Tatiani S. N. Manzoli e Gerente Técnica Juliana Brunoro de Freitas.  1) APROVAÇÃO 12 

DA ATA DAS ATAS: 262ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: Ata aprovada por 13 

unanimidade.  2) INFORMES DAS COMISSÕES DO CRP16/ES: 2.1) COMISSÃO 14 

DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (COF): Não há informes. DELIBERAÇÃO: 15 

Plenária acusou ciência. 2.2) COMISSÃO DE ÉTICA (COE). 2.2.1) Andamento dos 16 

processos disciplinares éticos e funcionamento da CAM-SOL do CRP16: Diante da 17 

proximidade do término da gestão do VI Plenário do CRP16, a Comissão de Ética 18 

determinou o sobrestamento dos processos disciplinares e a suspensão do funcionamento 19 

da Câmara de Mediação a partir de 15/08/2022 até a composição da nova Comissão de 20 

Ética do VII Plenário do CRP16. DELIBERAÇÃO: DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 21 

ciência. 2.3) CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E 22 

POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP): 2.3.1) Informações sobre a reunião da 23 

APOIE-SEDU sobre relações raciais: A Assessora do Crepop informou que no dia 05 24 

de julho de 2022, às 09 horas, ocorreu reunião a convite do Ação Psicossocial e 25 

Orientação Interativa Escolar (APOIE-SEDU) com a Comissão Permanente de Estudos 26 

Afro-brasileiros do Espírito Santo (CEAFRO-SEDU), a Gerência de Educação do 27 

Campo, Indígena e Quilombola (GECIQ-SEDU) e a Comissão de Relações Raciais 28 

(CRR-CRP16). Estiveram presentes, além da referida Assessora, a Conselheira Patrícia, 29 

presidente da CRR, representando o CRP16/ES. Na ocasião foi relatado sobre a 30 

ocorrência de casos de racismo em escolas estaduais do Espírito Santo e sobre a 31 

possibilidade de realizar, inicialmente, encontros formativos/dialogados com Diretores e 32 

Supervisores de algumas instituições de ensino. O CRP16/ES se mostrou disponível para 33 

participar desses momentos. A APOIE ainda enviará o convite e outras informações sobre 34 

o modelo dos encontros. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 2.3.2) Centro de 35 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e a Rede Crepop: 36 
Foi informado o recebimento de e-mail comunicando a publicação da resolução do CFP 37 

nº 14, de 17 de julho de 2022, que institui e regulamenta o Centro de Referência Técnica 38 

em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e a Rede CREPOP como espaço de 39 

operacionalização das ações do CREPOP.  DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência.  40 

2.4) COMISSÃO DE PATRIMÔNIO (CP): A Comissão de Patrimônio, juntamente 41 

com a Gerência Administrativa e Financeira informa que, no dia 15/06/2022 foram 42 

recolhidos parte dos inservíveis do patrimônio do CRP16 conforme Edital de 43 

Chamamento Público 001/2022 que teve como interessado beneficiado a Associação 44 

Existencial Exército de Cristo. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.5) 45 
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COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (CPC): Não há informes. 46 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.6) COMISSÃO PERMANENTE DE 47 

LICITAÇÃO (CPL): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.7) 48 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA (CATE): Não há 49 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.8) COMISSÃO DE 50 

COMUNICAÇÃO (COMICOM): COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 51 
(COMICOM): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9) 52 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS (CPOPS): Não há informes. 53 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.1) Representação do CRP16/ES no 54 

CEAS: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Não há informes. DELIBERAÇÃO: 55 

Plenária acusou ciência. 2.9.2) Representação do CRP16/ES no FETSUAS:. Não há 56 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.3) GT de Psicologia do 57 

Trânsito: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.3.1) 58 

Representação do CRP16/ES no CETRAN: A representante titular do CRP16 no 59 

CETRAN/ES, Tammy Andrade Motta, informou que as sessões ordinárias do órgão 60 

voltaram a ser realizadas presencialmente a partir de abril de 2022, com a mudança de 61 

presidência. Atualmente o presidente do Conselho é o Sr. Marcus Perozini, visto que o 62 

presidente anterior, Harlen da Silva, assumiu a direção do DETRAN/ES. As reuniões têm 63 

sido divididas entre a titular e a suplente, a psicóloga Rosana Binda, e continuam 64 

ocorrendo na frequência semanal. Importa ressaltar que houve mudança no procedimento 65 

de análise e relatoria de processos, que passou a ser realizado via E-docs após capacitação 66 

realizada em 2021. Além da relatoria de processos, a Conselheira titular relatou 67 

participação em visita técnica ao município de Piúma mediante a solicitação de 68 

municipalização e consequente elaboração de relatório técnico. Ademais, no ano de 2021 69 

a Conselheira titular participou da comissão de elaboração da Resolução CETRAN nº17 70 

de 2021, que uniformiza o procedimento administrativo visando a aplicação da Resolução 71 

CONTRAN Nº 844/2021. Além disso, no mês de julho o atual presidente propôs a criação 72 

de Câmaras Temáticas para tratar de assuntos como educação, saúde, segurança e 73 

fiscalização do trânsito, que serão compostas por conselheiros(as)/órgãos representativos. 74 

A composição será feita em agosto, após a transição de mandato de 75 

conselheiros(as)/órgãos representativos. Em síntese, foram debatidos os seguintes temas 76 

ao longo de 2021 e 2022: alterações no código de trânsito brasileiro e impactos na 77 

sociedade; necessidade de intervenção e fiscalização de veículos abastecidos com GNV 78 

na Grande Vitória, mediante pesquisa apresentada pela ANGIS (associação nacional dos 79 

organismos de inspeção); regularização de ciclomotores com participação de diferentes 80 

entidades públicas do estado; visitas técnicas de municipalização (sendo duas em 2021 e 81 

uma em 2022). Por fim, a Conselheira titular também informou participação em evento 82 

promovido pela OAB-ES em abril de 2022 a respeito dos Impactos gerados pelo consumo 83 

de álcool ao volante, no qual foram debatidos temas como: fatores de risco para 84 

mobilidade; plano global e década de ações do trânsito. DELIBERAÇÃO: Plenária 85 

acusou ciência. 2.10) COMISSÃO DE PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E 86 

DESASTRES (COPED).  Não há informes.  DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 87 

2.11) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS (CDH): IX Seminário Nacional de 88 
Psicologia e Direitos Humanos: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 89 

ciência. 2.11.3) Representação do CRP16/ES no CEPET-ES: Não há informes. 90 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.5) Representação no Comitê Popular 91 

de Proteção dos Direitos Humanos no contexto da Covid-19-ES: Não há informes. 92 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.6) Representação do CRP16/ES no 93 
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CRIAD: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.7) GT 94 

Psicologia, Laicidade e Diversidade Religiosa: O GT Psicologia, Laicidade e 95 

Diversidade Religiosa informou que no dia 29/06/2022, foi realizado o Seminário 96 

Regional Psicologia, Laicidade e Fé, de 13 às 18 horas, no Auditório Augusto Ruschi na 97 

ALES. O seminário teve a seguinte programação: 13 horas – Credenciamento; 14 horas - 98 

Mesa 1: Diálogos entre a Psicologia e as religiosidades:  a ética da laicidade, com 99 

palestrantes - Diemerson da Costa Sacchetto (CRP16/2673), Tatiana Lionço 100 

(CRP01/7615), Reinaldo da Silva Júnior (CRP04/15906) - psicólogo, conselheiro 101 

Presidente CRP04; 16h – intervalo; 16h30min - Mesa 2: Formação e Atuação em 102 

Psicologia, atravessamentos religiosos e interseccionalidades - Héder Lemos Bello 103 

(CRP05/51594), Ivani Francisco de Oliveira (CRP06/121139), Maria Carolina Fonseca 104 

Barbosa Roseiro (CRP-16/2644). Participaram cerca de 65 psicólogas e estudantes de 105 

psicologia do seminário. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.8) GT 106 

Acessibilidade: Participação em atividade em IES: Não há informes. 107 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.12) COMISSÃO DE GÊNERO E 108 

DIVERSIDADE SEXUAL (CGENDS). 2.12.1) Proposta de evento promovido pela 109 
CGENDS: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.12.1) 110 

Representação do CRP16/ES no CEDIMES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: 111 

Plenária acusou ciência. 2.12.2) Representação do CRP16/ES no CELGBT+: Não há 112 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.13) COMISSÃO DE 113 

EDUCAÇÃO (CE): 2.13.1) Seminário "Desafios da implementação da Lei que prevê 114 
serviços de psicologia e serviço social na educação básica": A Comissão de Educação 115 

informou que no dia 24/06/2022, foi realizado o Seminário "Desafios da implementação 116 

da Lei que prevê serviços de psicologia e serviço social na educação básica", no Auditório 117 

da Secretaria Estadual de Educação – SEDU, de 13 às 18 horas. O seminário teve a 118 

seguinte programação: 13 horas – Credenciamento; 13h30min - Mesa de 119 

Abertura - Conselheira CRP16, Conselheiro CRESS17, Conselheiro do Conselho 120 

Estadual de Educação, Representante da SEDU; 14 horas - Mesa 1: Os desafios e 121 

caminhos para Implementação da Lei 13.935/2019 - Conselheiro do Conselho Estadual 122 

de Educação - Ildebrando José Paranhos, Psicólogo Celso Francisco Tondin 123 

(CRP04/11244), Mediação: Conselheira CRP16 – Edireusa Fernandes Silva 124 

(CRP16/3016); 16h – intervalo; 16h30 - Mesa 2 – A experiência da prestação de serviços 125 

de psicologia e de serviço social na rede de educação básica – Equipe APOIE-Central e 126 

Letícia Maria Borlini Mendes - Assistente Social, Mediação: Conselheira CRP16 – Maria 127 

Carolina Fonseca Barbosa Roseiro (CRP-16/2644). O Seminário teve 103 participantes. 128 

2.13.2) Reunião preparatória para a CONAPE: A conselheira Edireusa Fernandes 129 

Silva informou que participou no dia 08/07/2022, da reunião preparatória para 130 

a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE) com a delegação dos Conselhos 131 

de Psicologia, para alinhamento sobre a participação da Psicologia e Lei 13.935/2019 na 132 

CONAPE 2022, foi solicitado que os CRs enviem material para distribuição, assim como 133 

que durante a CONAPE sejam divulgadas as atividades realizadas. A conselheira 134 

Edireusa representará o CRP16 na CONAPE, que ocorrerá entre 15 e 17/07/2022, em 135 

Natal/RN.  DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.13.2) GT Formação em 136 

Psicologia: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.13.3) GT 137 

Estudantil: Reunião do GT:. Não há informes DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 138 

ciência.  2.14) COMISSÃO DE SAÚDE (CS):. Não há informes DELIBERAÇÃO: 139 

Plenária acusou ciência 2.14.1) Representação do CRP16/ES no GT de Prevenção do 140 

Suicídio (GT-PS): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.15) 141 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES RACIAIS (CRR): Reunião da CRR: Não há informes. 142 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.16) GT DE PSICOTERAPIA: 143 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.17) GT DE AVALIAÇÃO 144 

PSICOLÓGICA Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.18) 145 

INFORME GT DE POLÍTICAS PARA MULHERES (APAF/CFP): Não há 146 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.19) INFORME GT DE 147 

ESTÁGIOS (APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 148 

2.20) INFORME GT DE NORMAS E REGRAS DA AVALIAÇÃO 149 

PSICOLÓGICA PARA A CONCESSÃO DE REGISTROS OU PORTE DE 150 
ARMAS DE FOGO (APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 151 

ciência. 2.21) INFORME GT DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (APAF/CFP): 152 

Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 3) INFORMES GERAIS: 153 

3.1) Recebimento Ofício-Circular nº 159/2022/GTec/CG-CFP: A gerente técnica 154 

informou recebimento do Ofício-Circular nº 159/2022/GTec/CG-CFP, do Conselho 155 

Federal de Psicologia, sobre a Publicação de material enunciativo sobre Resolução CFP 156 

nº 01/2022. Conforme ofício, Na Apaf do Sistema Conselhos de Psicologia foi criado 157 

o grupo de trabalho "GT - Normas e Regras para Avaliação Psicológica para concessão e 158 

porte de arma de fogo", fruto do trabalho deste GT, foi publicada a Resolução CFP nº 159 

01/2022, que regulamenta a Avaliação Psicológica para concessão de registro e porte de 160 

arma de fogo. Considerando os questionamentos dos CRPs e categoria sobre a 161 

Resolução, o Plenário do CFP autorizou a criação de um Grupo de Trabalho, composto 162 

por representantes do CFP e Polícia Federal e especialista ad hoc para elaboração de 163 

manual  enunciativo para dirimir as principais dúvidas recebidas: o Manual "Avaliação 164 

Psicológica para manuseio de arma de fogo - Orientações sobre o exercício profissional, 165 

conforme Resolução CFP no 01/2022 e Instrução Normativa nº 78/ 2014, em vigência, 166 

da Polícia Federal ". O referido ofício foi encaminhado para plenário e equipe técnica 167 

para conhecimento. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 3.2) Recebimento do 168 

Ofício-Circular nº 161/2022/GTI/GAF/CG-CFP: A assessora de gestão informou o 169 

recebimento de ofício circular do Conselho Federal de Psicologia (CFP) comunicando 170 

que a licitação da nova CIP foi concluída e informando a contratação da empresa Thomas 171 

Greg & Sons Gráfica e serviços, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de 172 

Equipamentos LTDA. A empresa confeccionará a versão impressa da nova CIP e a 173 

digital, e-CIP; e também emitirá os certificados digitais. A contratada fornecerá todos os 174 

equipamentos para coleta de dados biográficos e biométricos na modalidade de comodato. 175 

Os equipamentos de coleta de dados serão instalados nos computadores dos regionais. 176 

Por fim, informam que em julho será realizada uma oficina destinada ao regionais para 177 

apresentar os processos para a emissão da nova carteira. DELIBERAÇÃO: A plenária 178 

acusou ciência. 3.3) Recebimento do OFÍCIO- CIRCULAR Nº 015/2022 – DIR. CRP-179 

MA:  A assessora de gestão informa recebimento de ofício circular do CRP22/MA com 180 

informação de que o diploma apresentado pelo Senhor JOSE CLAUDIO PORTO 181 

OLIVEIRA, CPF: 822.033.693-53 com a finalidade de se inscrever como pessoa física 182 

no referido Regional para obtenção do Registro Profissional de Psicólogo apresentou 183 

incoerências de informações constantes no Histórico Acadêmico, diploma com Portaria 184 

do MEC Nº 559/2006. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 3.4) Recebimento 185 

do Ofício-Circular nº 164/2022/CER-CFP: A assessora de gestão informou o 186 

recebimento do ofício circular da Comissão Eleitoral Regular (CER) convidando todas as 187 

Comissões Regionais Eleitorais para participar de um treinamento sobre o processo 188 

eleitoral do Sistema Conselhos de Psicologia. O treinamento será realizado nos dias 04 e 189 
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05 de agosto de 2022, de forma híbrida, e terá duas vagas por Conselho Regional, sendo 190 

uma vaga para 1 membro da Comissão Regional Eleitoral e uma vaga para 1 funcionário 191 

que trabalhará no processo de votação. Dessa forma, a presidente da Comissão Regional 192 

Eleitoral (CRE) do CRP16/ES e a assessora de gestão estarão no treinamento de forma 193 

presencial. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 3.6) Realização Cerimônia de 194 

Entrega de CIP: A Gerente Técnica informou a realização de Cerimônia de Entrega de 195 

Carteira de Identidade Profissional no dia 20/07/2022, às 14 horas, no auditório da sede 196 

do CRP16. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 3.7) Recebimento do Ofício-197 

Circular nº 159/2022/GTec/CG-CFP: A assessora de gestão informou recebimento do 198 

Ofício-Circular nº 159/2022/GTec/CG-CFP comunicando a publicação do Manual 199 

"Avaliação Psicológica para manuseio de arma de fogo - Orientações sobre o exercício 200 

profissional, conforme Resolução CFP no 01/2022 e Instrução Normativa nº 78/ 2014, 201 

em vigência, da Polícia Federal". DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 3.8) 202 

Recebimento do Ofício-Circular nº 166/2022/GTI/GAF/CG-CFP: A assessora de 203 

gestão informou o recebimento do Ofício-Circular nº 166/2022/GTI/GAF/CG-CFP 204 

comunicando que o Sistema Conselhos de Psicologia passará por dois credenciamentos 205 

junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o primeiro como Entidade 206 

Emissora de Atributos (EEA) e o segundo como Autoridade de Registro (AR), este último 207 

para emissão de certificados digitais. A primeira etapa será o credenciamento como EEA, 208 

desta forma, envia-se instruções para o início do referido credenciamento. Cada Regional 209 

e o CFP deverão fazer a emissão de um certificado Bird ID PJ A3 com validade de 5 210 

anos. O responsável legal pelo Regional Diretora e/ou Presidente dos conselhos poderá 211 

realizar a aquisição dos certificados pelo atendimentos online. DELIBERAÇÃO: A 212 

plenária acusou ciência. 3.9) Recebimento do Ofício-Circular nº 213 

165/2022/GTI/GAF/CG-CFP: A assessora de gestão informou o recebimento do ofício 214 

circular do CFP que solicita a relação das servidoras que farão a coleta biométrica e 215 

biográfica das psicólogas para gerar a nova CIP. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou 216 

ciência. 3.10) Recebimento do Ofício-Circular nº 144/2022/ASPAR/CG-CFP: A 217 

assessora de gestão informou o recebimento do Ofício-Circular nº 144/2022/ASPAR/CG-218 

CFP com solicitação de indicação de funcionária para fiscal de contrato da Nova CIP e 219 

indicação de responsáveis pelo recebimento do kit de captura de dados. Para fiscal de 220 

contrato a gerente administrativa e financeira foi a funcionária indicada, as responsáveis 221 

pelo recebimento do kit foram indicadas a assessora de gestão e a gerente técnica. 222 

DELIEBRAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.11) Recebimento do Ofício-Circular nº 223 

149/2022/GTec/CG-CFP: A assessora de gestão informou o recebimento de ofício 224 

circular do Conselho Federal de Psicologia (CFP) informando que após a publicação da 225 

Resolução CFP nº 003/2022, tiveram contribuições que apontaram para a necessidade de 226 

alguns ajustes materiais da referida resolução. Sendo assim, o CFP decidiu revogar a 227 

Resolução 003/2022 prezando pelo menor prejuízo à categoria e aos Conselhos 228 

Regionais. Cumpre informar que a resolução com o texto ajustado será lançada o mais 229 

breve possível, sem alterações de mérito. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 230 

3.12) Recebimento Ofício-Circular nº 150/2022/OUV/Diretoria-CFP: A assessora de 231 

gestão informou o recebimento de ofício circular do CFP comunicando a publicação da 232 

resolução nº 12/2022 sobre Ouvidoria no CFP e nos CRPs. No ofício é ressaltado que, de 233 

acordo com o Artigo 20 da resolução nº 12/2022, os Conselhos Regionais de Psicologia 234 

terão o prazo de 180 dias a partir da publicação da norma para instituir e implementar o 235 

setor ou o canal de ouvidoria. O canal de ouvidoria poderá ser um endereço de e-mail, 236 

um formulário eletrônico e/ou um telefone exclusivo para receber as demandas de 237 
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ouvidoria; estes canais devem estar visíveis no site do órgão. Dessa maneira, com o intuito 238 

de levantar informações sobre o processo de implementação de ouvidorias no Sistema 239 

Conselhos de Psicologia e auxiliar no fornecimento de informações sobre o 240 

funcionamento da Ouvidoria do CFP, foi solicitado que os CRPs respondam sobre como 241 

funciona o canal de ouvidoria. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.13) 242 

Recebimento do Ofício-Circular nº 135/2022/GTec/CG-CFP: A assessora de gestão 243 

informou o recebimento de ofício circular comunicando a publicação da resolução nº 244 

09/2022 do CFP, que institui, de forma anual, a realização do Prêmio 245 

Profissional "Virgínia Bicudo: Práticas para uma Psicologia Antirracista”.  É importante 246 

demarcar que realizar o prêmio, pretendia-se: (I) identificar, valorizar e divulgar estudos 247 

e ações de psicólogas, coletivos e grupos que envolvam a Psicologia e as Relações Étnico-248 

Raciais, fundamentadas nos Direitos Humanos e que tenham impacto na saúde mental, 249 

na redução das desigualdades sociais e no posicionamento antirracista; e (II)  fomentar a 250 

divulgação de estudos e ações exitosas no campo da psicologia e das questões raciais. 251 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.14) Recebimento do Ofício-Circular nº 252 

151/2022/GTec/CG-CFP: A assessora de gestão informou o recebimento do ofício 253 

circular do CFP com informações sobre a publicação da Resolução 13/2022, que dispõe 254 

sobre o exercício da psicoterapia por psicólogas e psicólogos, para conhecimento e 255 

eventuais providências. DELIBERAÇÃO: a diretoria plenária ciência. 3.15) Reunião 256 

com o SINDICOES: A assessora de gestão informou, conforme indicado por esta 257 

diretoria, a reunião de negociação do ACT 2022/2024 com o SINDICOES, está 258 

confirmada para o dia 18 de julho, às 17h, de forma hibrida. DELIBERAÇÃO: a plenária 259 

acusou ciência. 3.16) Recebimento Ofício-Circular nº 114/2022/GRI/CG-CFP: A 260 

Gerente Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 114/2022/GRI/CG-CFP, do 261 

Conselho Federal de Psicologia, com convite e solicitação de indicação de representante 262 

do CRP para participação na II Conferência Nacional Popular de Educação - CONAPE 263 

2022, a ser realizada de 15 a 17/07/2022, em Natal. Na ocasião, ocorrerá também a Sessão 264 

Solene em Homenagem aos 60 Anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil, na 265 

Assembleia Legislativa do RN, no dia 15, às 9h. Dessa forma, cada CR pode indicar um 266 

representante para as atividades, sendo custeada pelo CFP a participação (passagem, 267 

hospedagem e diária, conforme Resoluções vigentes) de 1 (UM ou UMA) representante 268 

por CRP. A conselheira Edireusa F. Silva foi indicada enquanto representante do CRP16, 269 

enquanto presidente da Comissão de Educação e conselheira que acompanha a pauta. 270 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.17) Prorrogação Inscrições 6º CBP: A 271 

Gerente Técnica informou recebimento de e-mail do CFP informando que o prazo para 272 

inscrições de trabalhos para o 6º CBP - Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e 273 

Profissão, que acontecerá de 11 a 15 de novembro de 2022, de forma presencial, em São 274 

Paulo, foi prorrogado para o dia 15/07/2022. Conforme ponto 3.14 da 262ª Reunião 275 

Plenária Ordinária, de acordo com Ofício-Circular nº 138/2022/SE/CG-CFP, os trabalhos 276 

inscritos pelos Conselhos Regionais de Psicologia, até dia 15/06/2022, será organizado 277 

pelo Conselho Federal de Psicologia e seguirá institucionalmente para o sistema do 278 

Congresso. Cabe ressaltar que os custos de participação (custos de inscrição, passagem, 279 

hospedagem e diárias) dos autores dos trabalhos seguirão por conta própria e/ou apoiados 280 

pelo CRP. A Gerente Técnica informou que até o momento não teve informe de inscrição 281 

de trabalhos de conselheiras do CRP16. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 282 

3.18) Recebimento convite para Reunião e Candidatura no Processo Eleitoral do 283 
Comid: A Gerente Técnica informou recebimento de e-mail informando que 284 

o Comid (Conselho Municipal do Idoso de Vitória) está em fase de Processo Eleitoral 285 
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para escolha dos representantes da Sociedade Civil para o Biênio 2022/2024. Assim, 286 

as Entidades e Organizações Não Governamentais formaram convidadas para Reunião 287 

Ampliada de Mobilização, no dia 27 de junho (2ª feira), às 14 horas, no Auditório da Casa 288 

do Cidadão, na Avenida Maruípe, nº 2544, Itararé, 289 

Vitória/ES. As inscrições para Entidades e Organizações Não Governamentais podem ser 290 

realizadas do dia 27 de junho a 04 de julho de 2022. Serão eleitos 10 (dez) novos 291 

membros, divididos nas seguintes categorias: a) 4 (quatro) representantes dos usuários 292 

vinculados aos programas, projetos, serviços e benefícios prestados à pessoa idosa e/ou 293 

de organização de usuários no âmbito municipal; b) 3 (três) representantes de entidades 294 

e organizações não governamentais que prestam atendimento, assessoramento ou atuam 295 

na defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa no âmbito municipal; c) 3 (três) 296 

representantes de entidades de pesquisa, estudos, assessoria e formação de recursos 297 

humanos. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.19) Recebimento Ofício-298 

Circular nº 155/2022/GTec/CG-CFP: A Gerente Técnica informou recebimento do 299 

Ofício-Circular nº 155/2022/GTec/CG-CFP, do Conselho Federal de Psicologia, 300 

solicitando confirmação de representantes para GT de Estágio (APAF). Conforme ofício 301 

“a APAF de abril/2022, aprovou a continuidade do GT de Estágio que, a partir de então, 302 

terá a conselheira Neuza Guareschi como coordenadora. Formado pelos CRPs 12, 15, 303 

16, 18, 20, 21 e 23, o CFP e ABEP, o GT deverá finalizar resolução que contemple 304 

aspectos técnicos e éticos sobre o serviço-escola de psicologia. Como estamos em um 305 

momento de transição dos plenários dos Conselhos, solicitamos a gentileza de confirmar 306 

representante para compor o GT de Estágio, enviando nome completo, contato telefônico 307 

e e-mail. Pedimos que esses dados sejam enviados para o e-mail até 28/06/2022, tendo 308 

em vista a realização de uma reunião presencial em breve”. A Gerente Técnica informou 309 

que atualmente as conselheiras Ana Claudia G. Barreto e Maria Carolina F. B. 310 

Roseiro representam o CRP16 no referido GT. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou 311 

ciência. 3.20) Recebimento Convite Sarau de Mobilização em Alusão ao dia 12 de 312 

junho: A Gerente Técnica informou recebimento de convite do Serviço de Convivência 313 

e Fortalecimento de Vínculos da PMV, Cajun Bonfim, para o Sarau de Mobilização em 314 

Alusão ao dia 12 de junho, Dia de Combate ao Trabalho Infantil, no dia 27/06/2022, às 315 

17h30min. O convite foi encaminhado para a CPOPS, devido a agendas anteriores não 316 

foi possível a participação do CRP16. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.21) 317 

Recebimento Ofício-Circular nº 154/2022/SOE/Plenária-CFP: A Gerente Técnica 318 

informou recebimento do Ofício-Circular nº 154/2022/SOE/Plenária-CFP, do Conselho 319 

Federal de Psicologia, informando a publicação da "Nota Técnica sobre Uso Profissional 320 

das Redes Sociais: Publicidade e Cuidados Éticos" e solicitando a divulgação dos CRs 321 

em seus canais de comunicação. A Nota foi encaminhada para conhecimento do plenário, 322 

equipe técnica e solicitada divulgação a Ascom. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou 323 

ciência. 3.22) Recebimento Ofício-Circular nº 158/2022/SE/CG-CFP: A Gerente 324 

Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 158/2022/SE/CG-CFP, do Conselho 325 

Federal de Psicologia, com Edital de Fomento CFP n° 1/2022. Conforme ofício, 326 

atendendo à deliberação da última Assembleia de Políticas, da Administração e das 327 

Finanças - APAF, o CFP elaborou o Edital de Fomento n° 1, de 2022 com o objetivo de 328 

apoiar a realização de atividades alusivas aos 60 anos da regulamentação da Psicologia 329 

no Brasil. O referido edital tem como objetivo conceder recursos financeiros aos 330 

Conselhos Regionais de Psicologia elegíveis (CRs de pequeno e médio porte) para o 331 

fomento de atividades em alusão aos 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil, 332 

as atividades deverão ocorrer no período compreendido entre os dias 8 de agosto a 15 de 333 
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dezembro de 2022. As atividades em alusão aos 60 anos de regulamentação da Psicologia 334 

no Brasil deverão contemplar ao menos um dos três eixos centrais: Orientação 335 

Profissional; Interface com a Sociedade; e Formação e Qualificação. O projeto deverá 336 

prever uma ou mais das seguintes atividades: Palestras; Oficinas; Seminários; 337 

Exposições; Produção de impressos: livros, cartilhas, cartazes, revistas, folders, 338 

fotografias; Produção de material para redes digitais; Produção de vídeos em formato 339 

digital; Lives ou outras transmissões ao vivo; Peças publicitárias para divulgação do mote 340 

“Psicologia 60 Anos: Uma História para Construir o Futuro”. O CFP destinará o importe 341 

de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para apoio na realização das atividades previstas 342 

no projeto por Conselho Regional. O referido ofício foi encaminhado para a Comissão 343 

Organizadora das atividades de 60 anos da Psicologia. DELIBERAÇÃO: a plenária 344 

acusou ciência. 3.23) Reajuste anual do contrato do plano VitóriaMed Empresarial 345 

– Unimed – código 1832: De acordo com informativo da Unimed enviado ao CRP16/ES, 346 

a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, de acordo com a Resolução 347 

Normativa RN nº 309/2012 da ANS, que dispõe sobre a forma de cálculo e aplicação de 348 

reajuste nos contratos coletivos com menos de 30 (trinta) vidas, informa que a partir de 349 

AGOSTO de 2022 o contrato acima destacado receberá o reajuste anual no percentual de 350 

14,93% no valor vigente das mensalidades. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  351 

3.24)  Convite da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar – APOIE para 352 
Comissão de Relações Raciais do CRP16: A assessora de gestão informou o 353 

recebimento de convite da APOIE , em conjunto com a Gerência de Educação do Campo, 354 

Indígena e Quilombola - GECIQ e a Comissão Permanente de Estudos Afro-brasileiros 355 

do Espírito Santo – CEAFRO/ES, para reunião com a Comissão de Relações Raciais do 356 

CRP-16, no dia 05/07/2022, às 9h, na Secretaria de Estado da Educação – SEDU,  com o 357 

objetivo de conhecer a CRR e construir parcerias possíveis. DELIBERAÇÃO: a plenária 358 

acusou ciência. 3.25) Solicitação de apoio do CRP16: A Gerente Técnica informou que 359 

o psicólogo Layon Brito Almeida (CRP16/5071), cooperado fundador integrante do 360 

projeto da Cooperativa de Psicólogos do Espírito Santo, a COOPSI-ES sob orientação da 361 

OCB/ES; encaminhou solicitação de apoio do CRP16 para corroborar com a relevância 362 

dos resultados da pesquisa para a comunidade local de psicólogos. Segundo o psicólogo 363 

está em voga uma chamada de pesquisa do CNPQ e SESCOOP para pesquisa 364 

Cooperativismo, que o profissional está submetendo proposta de pesquisa que pode ser 365 

de interesse da comunidade local de psicólogos os resultados dessa pesquisa sobre 366 

Cooperativismo em Psicologia. Assim, foi solicitada a assinatura do termo de interesse 367 

amparado por um texto de apoio sobre a proposta a ser submetida à apreciação e 368 

aprovação do CNPQ e SESCOOP. Tendo em visto que o e-mail foi encaminhado em 369 

16/06/2022, feriado, o prazo para submissão era dia 17/06/2022, que não teve expediente 370 

no CRP16, não foi possível assinatura do documento dentro do prazo. DELIBERAÇÃO: 371 

a plenária acusou ciência. 3.26) Término da Campanha de Recuperação de 372 

Créditos: A Gerência Administrativa e Financeira informa o término da campanha de 373 

recuperação de créditos estabelecida pela resolução 02/2022. No total foram 694 374 

profissionais pessoa física beneficiados pela campanha, e o montante do valor 375 

renegociado foi de R$641,097. Dos quais já foram recebidos 251.540,00. 376 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  3.27) Análise e parecer técnico sobre a 377 

prestação de contas do balancete de maio de 2022: A Gerência Administrativa e 378 

Financeira apresenta relatório emitido pela RL Assessoria Contábil com Prestação de 379 

Contas até Maio de 2022. Como pontos de destaque informa que até o mês 05: O total 380 

das Receitas Correntes arrecadadas no valor de R $2.356.900,87, correspondente 381 
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a 76,41% do valor orçado no ano. O Total das Despesas Correntes executada no valor de 382 

R $1.437.448,28, correspondente a 43,41% do valor orçado no ano. O saldo disponível 383 

que passou para o mês de junho de 2022, foi o valor de R $1.851.350,07 (um milhão, 384 

oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sete centavos). 385 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4) INFORMES DA DIRETORIA: 4.1) 386 

Recebimento Ofício DG 071/2022: A Gerente Técnica informou recebimento do Ofício 387 

DG 071/2022, da Escola Superior São Francisco Assis (ESFA), solicitando 80 388 

exemplares do Código de Ética Profissional do Psicólogo para distribuição na VI Mostra 389 

de Práticas Psicológicas, assim como solicitada a participação na mesa dia 17/08/2022 390 

com a temática sobre os desafios na formação prática clínica psicológica na análise do 391 

comportamento, dia 18/08/2022 sobre psicologia e políticas públicas, sendo solicitada 392 

participação do CREPOP nesta mesa. Em reunião a diretoria deliberou pelo fornecimento 393 

dos exemplares do Código de Ética Profissional do Psicólogo, quanto a participação no 394 

evento, o CRP16 poderá comparecer apenas em uma data, podendo abordar a atuação da 395 

psicóloga em psicoterapia e as questões éticas (atendimento mediado por TICs, registro 396 

e produção documental, divulgação de serviços psicológicos) assim como atuação da 397 

psicóloga em políticas públicas. A diretoria indicou a conselheira Mirna Borges, a 398 

coordenadora técnica e a assessora do CREPOP para representar o CRP16 na atividade. 399 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.2) Recebimento OF/1oPCLI/No 400 

1.158/2022: A Promotoria de Justiça de Linhares enviou ofício ao CRP16 solicitando a 401 

adoção das providências cabíveis concernentes à competência de fiscalização e 402 

atribuições do Poder de Polícia do Conselho junto ao CAPS II do aludido município para 403 

apuração de supostas irregularidades. Cumpre informar que em 2019 a Comissão de 404 

Orientação e Fiscalização do CRP16/ES recebeu solicitação da Promotoria de Justiça 405 

Cível de Linhares para inspecionar o referido Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS), 406 

com objetivo de apurar supostas irregularidades quanto às instalações físicas do local. Foi 407 

realizada visita de fiscalização no referido equipamento no dia 17/01/2019. Na ocasião, 408 

as fiscais verificaram que as instalações físicas do CAPS II de Linhares eram bastante 409 

precárias, carecendo de reformas para a viabilização de espaço mais adequado ao 410 

desenvolvimento de serviço de saúde no equipamento. A equipe era composta por apenas 411 

01 psicóloga com carga horária de 20h semanais e não havia coordenação no serviço. A 412 

respeito do público atendido, informaram que de acordo com o levantamento feito à 413 

época, haviam cadastrados no serviço 300 usuários. Através dos relatos dos servidores 414 

ficou evidente o esforço da equipe do CAPS II para potencializar o serviço, uma vez que 415 

os recursos humanos são insuficientes para atender a demanda. Entretanto, ficou 416 

evidenciada a necessidade de maiores investimentos por parte da administração pública 417 

no que tange não somente aos recursos humanos, mas também às instalações físicas e 418 

materiais para o desenvolvimento de oficinas terapêuticas. Diante do exposto, a COF 419 

encaminhou por uma nova visita de fiscalização no serviço, a ser realizada no início do 420 

mês de agosto, considerando a agenda de trabalho da equipe técnica. A diretoria, em 421 

reunião em 28/06, deliberou que o ofício resposta ao MPES seja apresentado em reunião 422 

de diretoria para encaminhamento em conjunto com a COF.  DELIBERAÇÃO: a plenária 423 

acusou ciência.  4.3) Reembolso passagem Tatiana Lionço: A Gerente Técnica 424 

informou que em cumprimento a deliberação de Diretoria foi solicitado ao CRP04/MG a 425 

compra das passagens para participação da Psicóloga Tatiana Lionço, enquanto 426 

palestrante, no Seminário Regional Psicologia, Laicidade e Fé, a ser realizado em 427 

29/06/2022, com posterior reembolso do CRP16. Contudo em 20/06/2022 o assessor de 428 

apoio a gestão do CRP04 realizou contato com a gerente técnica do CRP16 informando 429 
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a indisponibilidade de compra das passagens aéreas, devido a questões contratuais com a 430 

empresa licitada. Dessa forma, a gerente técnica buscou formas de viabilizar a 431 

participação remota da palestrante, devido à falta de equipamentos e profissional do 432 

Conselho, foi realizado contato com empresas que realizam o serviço, sendo que até o dia 433 

23/06/2022, a gerente técnica obteve apenas um orçamento, sendo informado pela 434 

assistente de compras a necessidade de três orçamentos e verificação de documentação 435 

da empresa para contratação do serviço. Considerando o curto período para contratação, 436 

foi realizado contato com a palestrante para verificar a possibilidade da mesma realizar a 437 

compra das passagens e o CRP16 reembolsar. Conforme análise jurídica, é possível 438 

realizar o reembolso com base no art. 10, caput da resolução 003/2021, devendo ser 439 

aprovado pela presidência, em virtude da urgência. Dessa forma, a gerente técnica, tendo 440 

em vista período de férias da gerente administrativa e financeira, solicita autorização para 441 

pagamento do reembolso das passagens aéreas da palestrante Tatiana Lionço para 442 

participação no Seminário Regional Psicologia, Laicidade e Fé. A diretoria aprovou o 443 

reembolso a psicóloga Tatiana Lionço. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.4) 444 

Convite do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJES: A assessora de gestão 445 

informou, que no dia 08 de junho, a coordenadora do Fórum de Assistentes Sociais e 446 

Psicólogos (FASP) do TJES enviou ao CRP16/ES convite para compor, junto com o 447 

Conselho Regional de Serviço Social, dialogo sobre “O avanço das Tecnologias da 448 

Informação e Comunicação (TICs) no processo de trabalho dos assistentes sociais e 449 

psicólogos do judiciário: tecendo análise sobre a prática do teletrabalho/trabalho remoto”.  450 

O dialogo ocorrerá na próxima plenária do FASP, no dia 22/07/22, a partir das 12h30min, 451 

no auditório da Corregedoria de Justiça na Enseada do Suá. Na 262ª plenária ordinária foi 452 

deliberado pelo contato, por e-mail, com os conselheiros para consultar a disponibilidade 453 

para participação no evento. Porém, nenhum conselheiro se manifestou disponível para 454 

participar do referido evento. A diretoria deliberou pela consulta as conselheiras 455 

residentes na Grande Vitória. Caso não tenham disponibilidade, o CRP16 não poderá 456 

participar do evento. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.5) Restituição de 457 

valor referente a segunda parcela da anuidade 2022 paga indevidamente.: A PJ-59 458 

(Ágathos - Clínica de Psicologia S/S Ltda) entrou em contato com o Setor de Cobrança 459 

do CRP16/ES solicitando o reembolso de pagamento feito a maior referente a segunda 460 

parcela da ANU2022, pois além de ter pago a cota única em janeiro de 2022 efetuou 461 

também o pagamento da 2ª parcela da ANU2022 em fevereiro de 2022, o valor a ser 462 

restituído é de R$ 151,27, conforme recibos de pagamentos emitidos pelo SISCAFW e 463 

comprovantes de pagamentos emitidos pelo banco. Considerando a comprovação do 464 

valor pago em duplicidade, a diretoria autorizou a devolução do valor de R$151,27 a 465 

Ágathos - Clinica de Psicologia S/S Ltda. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.   466 

4.6) Solicitação de Adiantamento de 13º salário: A assistente de compras encaminhou 467 

solicitação de adiantamento de 13º salário, conforme prevê o Acordo Coletivo de 468 

Trabalho 2017-2019, Cláusula Oitava (Adiantamento de 13º salário – pagamento da 469 

primeira parcela do 13º salário ao funcionário, a qualquer tempo, desde que mediante 470 

disponibilidade financeira, garantindo as condições mais favoráveis já praticadas. A 471 

Diretoria deliberou, pela aprovação do pedido, tendo em vista que não há ACT vigente 472 

no CRP16, e que não houve solicitação de revisão da referida cláusula. DELIBERAÇÃO: 473 

a plenária acusou ciência.  4.7) Pedido de Repactuação Adservcon- Administração 474 

Serviços e Contabilidade: A empresa Adservcon, que mantém contrato com o CRP16 475 

para prestação de serviços de conservação e limpeza, encaminhou considerando a 476 

Convenção Coletiva do Trabalho homologada em Janeiro de 2022, do SINDILIMP, 477 
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solicitação de repactuação contratual, retroativa a Janeiro de 2022, considerando a 478 

inclusão de direitos aos colaboradores com base na referida convenção (plano de saúde, 479 

insalubridade 40%), bem como reajuste de direitos já adquiridos, ticket alimentação, vale 480 

transporte, piso salarial. O valor atual do contrato mensal é de R$ 2.317,52, o novo valor 481 

considerando a planilha de custos apresentada pela contratada seria de R$3071,24. A 482 

Ascont já efetuou a conferência da planilha de custos apresentada e não encontrou 483 

inconformidades.  A diretoria deliberou pela aprovação da repactuação contratual, 484 

retroativa a Janeiro de 2022, considerando a inclusão de direitos aos colaboradores com 485 

base na convenção (plano de saúde, insalubridade 40%), bem como reajuste de direitos 486 

já adquiridos, ticket alimentação, vale transporte, piso salarial. DELIBERAÇÃO: a 487 

plenária acusou ciência.  4.8) Restituição de valor referente a quinta parcela da 488 

anuidade 2021 paga a maior.: A profissional, Abigail Julia Garcia Cezar – 489 

CRP16/7541, entrou em contato com o Setor de Cobrança do CRP16/ES solicitando o 490 

reembolso de pagamento feito a maior referente a quinta parcela da ANU2021, pois como 491 

já havia pago a segunda parcela em 01/03/2021 e posteriormente pagou a cota única em 492 

08/03/2022, acabou gerando na 5ª e última parcela um “pgto a maior”, o valor a ser 493 

restituído é de R$ 104,42, conforme recibo de pagamento emitido pelo SISCAFW e 494 

comprovantes de pagamentos emitidos pelo banco. Considerando a comprovação do 495 

valor pago em duplicidade, a diretoria autoriza a devolução do valor de R$ 104,42 pago 496 

a maior a psicóloga Abigail Julia Garcia Cezar. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou 497 

ciência. 4.9) Reunião sobre a Lei 13935/2019 em Nova Venécia: A gerente técnica 498 

informou recebimento de convite do psicólogo Jonathas de Souza Santana, para 499 

participação do CRP16 em evento realizado no município de Nova Venécia sobre a 500 

atuação de psicólogas e assistentes sociais na educação, importância da implementação 501 

da Lei 13.935/2019, no dia 03/08/2022, de 18 às 21 horas. De acordo com o convite, o 502 

evento contará com a presença de autoridades públicas municipais representantes do 503 

poder executivo e legislativo, bem como profissionais das áreas da educação, saúde e 504 

assistência social do município. Assim, foi solicitado o apoio técnico presencial de 505 

representantes do CRP16 para contribuir com o rigor técnico e científico do debate. A 506 

diretoria deliberou que a conselheira Edireusa Fernandes Silva participará do evento 507 

representando o CRP16, tendo em vista que a conselheira acompanha a pauta e participou 508 

da organização do Seminário promovido pelo CRP16 em junho/2022, além de indicar o 509 

conselheiro Pedro Henrique Carvalho, conselheiro da região, para acompanhar a 510 

atividade. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.10) Convite participação 511 

evento da FAACZ: A Gerente Técnica informou recebimento de convite da coordenação 512 

de curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ) para participação 513 

na IV Semana de Psicologia da FAACZ, que tem como tema principal os 60 anos da 514 

regulamentação da profissão no país. O convite para participação do CRP16 na 515 

Conferência de Abertura do evento no dia 22/08/2022, segunda-feira, de 19h às 516 

21h30min. A apresentação do Conselho poderá abordar elementos que possibilitem 517 

analisar os caminhos percorridos pela Psicologia no país desde a sua regulamentação 518 

como profissão até hoje, além de analisar para onde estamos indo. A instituição 519 

disponibiliza transporte Vitória x Aracruz e Aracruz x Vitória, saindo de Vitória às 520 

17h15min. A diretoria deliberou que a conselheira presidente representará o CRP16 no 521 

evento. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.11) Seminário 60 anos 522 

psicologia: A Comissão Organizadora das atividades de 60 anos da psicologia informa 523 

que será realizado nos dias 19 e 20/08/2022 o “Seminário capixaba 60 anos da psicologia: 524 

uma história para construir o futuro”, com a realização de três mesas temáticas: 1) saúde 525 
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mental nas políticas públicas, 2) avaliação psicológica, 3) psicoterapia. Foi encaminhado 526 

ofício para CFP com convite para participação de conselheiras(os) federais no Seminário, 527 

assim como convidadas psicólogas inscritas no CRP16 para compor as mesas. Será 528 

realizada a campanha “60 anos em 60 segundos”, que tem como objetivo divulgar vídeos 529 

de psicólogas inscritas no CRP16 sobre a atuação e a importância do Conselho, tendo 530 

esses vídeos duração máxima de 1 minuto. A campanha será lançada no seminário e o 531 

Conselho receberá vídeos e os divulgará até dezembro/2022. As atividades foram 532 

planejadas visando concorrer ao Edital de Fomento CFP nº 01/2022. A Comissão solicita 533 

a indicação de profissionais para que possam ser convidados para produzirem vídeos e 534 

serem exibidos no Seminário, no lançamento da campanha. A Assessora do Crepop 535 

solicitou, ainda, autorização para realização de uma pesquisa sobre o perfil das psicólogas 536 

capixabas. Cumpre informar que nos 40 e 50 anos da profissão da Psicologia o CRP16/ES 537 

realizou pesquisas sobre o perfil sociodemográfico (faixa etária, classe econômica, 538 

gênero, escolaridade, renda, raça, entre outros) das psicólogas com registro principal e 539 

ativo no Espírito Santo. As pesquisas realizadas em 2001 e 2011/2012 tiveram os seus 540 

dados publicados para conhecimento da categoria profissional. Dessa forma, sugere-se 541 

que também seja realizada a pesquisa para os 60 anos da Psicologia, no mesmo molde 542 

que as pesquisas anteriores, e solicita-se que uma Conselheira acompanhe o processo de 543 

construção do questionário e análise dos dados. A diretoria deliberou pela aprovação da 544 

proposta de realização de uma pesquisa sobre o perfil das psicólogas capixabas, indicou 545 

a conselheira Ana Claudia G. Barreto para acompanhar o processo. A diretoria 546 

encaminhou para a plenária realizar a indicação de profissionais para participar da 547 

campanha “60 anos em 60 segundos”. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.12) 548 

Processo Seletivo Simplificado – Contratação temporária de psicóloga(o) 549 
técnica(o): Tendo em vista o aumento do número de demandas de orientação, 550 

fiscalização e processos éticos, assim como a necessidade de realização de ações de 551 

orientação e fiscalização no interior do estado; a coordenadora e a gerente técnica 552 

encaminham solicitação de autorização para abertura de processo seletivo simplificado 553 

com ampla divulgação para contratação de psicóloga(o) técnica(o) para COF e COE em 554 

regime temporário, até a realização de concurso público para contratação de psicóloga 555 

técnica, conforme deliberado na 260ª Reunião Plenária Ordinária. A Gerente técnica 556 

apresentou a proposta de edital e prazos de realização do referido processo seletivo. A 557 

diretoria, em reunião, deliberou pela autorização de abertura de processo seletivo 558 

simplificado com ampla divulgação para contratação de psicóloga(o) técnica(o) para COF 559 

e COE em regime temporário. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.   4.13) 560 

Concessão de Licença Nojo: A gerente administrativa e financeira Tatiani Soares 561 

Nascimento Manzoli informou o falecimento de seu avô no dia 11/07/2022. Tendo em 562 

vista que não há previsão nas propostas de ACT, que se encontram em negociação, de 563 

concessão de licença nojo para falecimento de ascendentes por afinidade a Gerente 564 

Administrativa e Financeira solicitou a concessão de 2 dias de licença, com base no Artigo 565 

473 da CLT: “O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 566 

salário: I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 567 

descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência 568 

social, viva sob sua dependência econômica.”. A diretoria autorizou a concessão 569 

da licença nojo à funcionária Tatiani Soares Nascimento Manzoli. DELIBERAÇÃO: a 570 

plenária acusou ciência.  4.14) Autorização para prorrogação do contrato de 571 

prestação de serviço de assessoria contábil: A Gerente Administrativa e Financeira 572 

solicita autorização para prorrogação do contrato de prestação de serviço de assessoria 573 
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contábil do CRP16/ES, pelo prazo de 12 meses, com a empresa RL ASSESSORIA 574 

CONTABIL LTDA, válido até 06/08/2022. A empresa solicita que a renovação 575 

seja realizada conforme item 6.2 da cláusula 6ª do contrato nº 06/2021, ou seja, que o 576 

contrato seja reajustado para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 577 

o índice IPCA.  A diretoria autorizou a prorrogação do contrato de prestação de serviço 578 

de assessoria contábil do CRP16/ES, pelo prazo de 12 meses, com a empresa RL 579 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.15) 580 

Autorização para contratação de serviços de Medicina do Trabalho: A Gerente 581 

Administrativa e Financeira solicita autorização para prorrogação do contrato de 582 

prestação de serviço de elaboração dos programas e laudos da Medicina do Trabalho 583 

(PPRA, PCMSO, ASO) pelo prazo de 12 meses, válido até 26/08/2022, com a empresa 584 

Vetor Medicina do Trabalho, nas mesmas condições do contrato vigente.  A diretoria 585 

deliberou pela autorização para prorrogação do contrato de prestação de serviço 586 

de elaboração dos programas e laudos da Medicina do Trabalho, pelo prazo de 12 meses, 587 

com a empresa Vetor Medicina do Trabalho. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  588 

4.16) Autorização para prorrogação do contrato de locação da sala 804: A Gerente 589 

Administrativa e Financeira solicita autorização para prorrogação do contrato de locação 590 

da sala 804 do ed. Eldorado Center, pelo prazo de 12 meses, nas mesmas condições do 591 

contrato vigente, com validade até 28/07/2022. A diretoria autorizou a prorrogação do 592 

contrato de locação da sala 804. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.17) 593 

Autorização para prorrogação do contrato de licenças de e-mails institucionais: A 594 

Gerente Administrativa e Financeira solicita autorização para prorrogação do contrato de 595 

licenças de e-mails institucionais com a empresa EXPERTS INFORMATICA EIRELI, 596 

pelo prazo de 12 meses, nas mesmas condições do contrato vigente, com validade até 597 

19/07/2022. A diretoria autorizou prorrogação do contrato de licenças de e-mails 598 

institucionais com a empresa EXPERTS INFORMATICA EIRELI, pelo prazo de 12 599 

meses, deliberou para a gerente administrativa e financeira verificar a possibilidade de 600 

inclusão de duas contas de e-mail. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  4.18) 601 

Convite para palestra: A gerente técnica informou recebimento de convite da Secretária 602 

Municipal de Assistência Social de Cariacica via Gerência de Gestão da Assistência 603 

Social para a realização de palestra de cerca de 2 horas, cujo, público alvo são: 604 

Conselheiros do Direito da Pessoa Idosa, Conselheiros de Direitos da Assistência Social, 605 

Conselheiros dos Direitos da Pessoa com Deficiência, equipe técnica que 606 

realizam Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar e equipe do Cadastro 607 

Único. O objetivo da capacitação é atualizar os servidores e demais autores dessas pastas, 608 

sobre Benefícios de Prestação Continuada. A diretoria reconheceu a importância da 609 

temática, entretanto, o Conselho profissional, enquanto Autarquia Federal que tem como 610 

objetivos orientar, normatizar, fiscalizar, julgar e disciplinar o exercício da profissão de 611 

psicóloga, zelando pela fiel observância dos princípios éticos e contribuindo para o 612 

desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, realiza ações de orientação 613 

à categoria e à sociedade sobre a ética profissional da psicologia, normativas e referências 614 

técnicas do Sistema Conselhos de Psicologia. Assim, as palestras realizadas por 615 

conselheiras(os) devem estar ligadas a ocasiões de representação oficial da autarquia, por 616 

exemplo, em aberturas de eventos, mesas de autoridades públicas, palestras que estejam 617 

vinculadas à orientação, conforme prerrogativa do Conselho profissional descrita. Dessa 618 

forma, o CRP16 considera que a proposta apresentada no convite é adequada para atuação 619 

de especialistas da área, porém o CRP16 não realiza esta indicação. DELIBERAÇÃO: a 620 

plenária acusou ciência.  5) DELIBERAÇÕES: 5.1) Apresentação Minuta da 621 
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Resolução de Cancelamento de Registro de Pessoa Física: A gerente técnica e Asjur 622 

apresentaram a Minuta da Resolução que institui procedimentos para solicitação de 623 

cancelamento de inscrição de pessoa física e revoga a Resolução CRP16 624 

005/2012. DELIBERAÇÃO: a plenária aprovou a minuta apresentada, a qual entra em 625 

vigor em 30 dias após sua publicação, deliberou que a ASJUR proceda a publicação e a 626 

ASCOM realize a divulgação da resolução.5.2) Atividade em alusão aos 60 anos 627 

psicologia: A Comissão Organizadora das atividades de 60 anos da psicologia informa 628 

que será realizado nos dias 19 e 20/08/2022 o “Seminário capixaba 60 anos da psicologia: 629 

uma história para construir o futuro”, com a realização de três mesas temáticas: 1) saúde 630 

mental nas políticas públicas, 2) avaliação psicológica, 3) psicoterapia. Foi encaminhado 631 

ofício para CFP com convite para participação de conselheiras(os) federais no Seminário, 632 

assim como convidadas psicólogas inscritas no CRP16 para compor as mesas. A 633 

Comissão também realizará, via Crepop e com aprovação da Diretoria, uma pesquisa 634 

sobre o perfil das psicólogas capixabas, sendo a conselheira Ana Claudia G. Barreto 635 

indicada para acompanhar a pesquisa. Cumpre informar que essa mesma atividade foi 636 

realizada nos 40 e 50 anos da profissão, com produção de um documento divulgado para 637 

toda a categoria profissional. Além disso, será realizada a campanha “60 anos em 60 638 

segundos”, que tem como objetivo divulgar vídeos de psicólogas inscritas 639 

no CRP16 sobre a atuação e a importância do Conselho, tendo esses vídeos duração 640 

máxima de 1 minuto. A campanha será lançada no Seminário e o Conselho receberá 641 

vídeos e os divulgará até dezembro/2022. As atividades foram planejadas visando 642 

concorrer ao Edital de Fomento CFP nº 01/2022. Dessa forma, a Comissão solicita ao 643 

plenário a indicação de profissionais para que possam ser convidadas para produzirem 644 

vídeos e serem exibidos no Seminário, no lançamento da campanha. DELIBERAÇÃO: 645 

A plenária deliberou que o evento seja realizado apenas em um dia, visando garantir a 646 

participação dos profissionais do interior do estado. O evento será realizado no sábado, 647 

tendo um café da manhã comemorativo no início das atividades, painel para fotos em 648 

alusão aos 60 anos, e mural para mensagens. Para a campanha “60 anos em 60 segundos” 649 

plenária indicou como critério para publicação dos vídeos, psicólogos que não tenham 650 

históricos de processos éticos. Além disso, foi deliberado pelo envio de convite para os/as 651 

ex-presidentes do CRP16 para participação da campanha, e indicados os seguintes 652 

psicólogos: Sonia Rodrigues, Sabrina Ribeiro Cordeiro, Cleilson Teobaldo dos Reis, 653 

Edson de Almeida Matos, bem como, primeiro psicólogo ativo no conselho.5.3) 654 

Indicação para CETRAN:  O presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado 655 

do Espírito Santo (CETRAN-ES) informou, por meio de ofício, que o mandato da atual 656 

representação do CETRAN encerra no dia 18 de agosto de 2022, sendo assim, é solicitado 657 

que no prazo  de 15 (quinze) dias seja indicado os nomes dos 658 

representantes titular e suplente para compor o CETRAN-ES no biênio 659 

2022/2024. DELIBERAÇÃO: a plenária indicou a conselheira Tammy Andrade Motta 660 

como representante titular, e a psicóloga Rosiana Binda (CRP16/1122) como 661 

representante suplente do CRP16 no referido órgão. 5.4) Calendário de Cerimônia de 662 

Entrega de CIP: A gerente técnica solicita a indicação de conselheiras(os) para 663 

participação nas Cerimônias de Entrega de Carteira de Identidade Profissional: 664 

10/08/2022, 30/08/2022, 14/09/2022, 20/09/2022. Todas as Cerimônias serão realizadas 665 

às 14 horas no auditório da Assembleia Legislativa -ES. DELIBERAÇÃO: a plenária 666 

indicou a conselheira Edireusa Fernandes Silva para participar nos dias 10 e 30/08, a 667 

conselheira Patrícia Portugal no dia 14/09 e o conselheiro Vitor Hugo Silva no dia 20/09, 668 

estando a conselheira Maria Carolina como suplente. 5.5) Convite participação em 669 
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evento da UFES: A professora Ana Paula Sthel Caiado encaminhou convite para 670 

participação em evento nos dias 25 e 26/08/2022, "60 anos de psicologia no Brasil: pensar 671 

o passado, elaborar o presente e desejar o futuro", de iniciativa do curso de Psicologia da 672 

UFES em diálogo com o Departamento de Psicologia da UNESP-Assis e possibilidade 673 

de apoio do CRP16 na organização do evento. O Evento tem como programação prévia: 674 

dia 25/08/2022, 17h - Mesa de abertura com participação do CRP16; 19h - Mesa 675 

Caminhos percorridos na saúde e educação (nome provisório, convidados em processo 676 

de confirmação); dia 26/08/2022, 17h - Mesa Memórias, ressignificações e alternativas 677 

para psicologia brasileira (Dr. Samir Peres Mortada e Dra. Lia Vainer Schucman); 19h 678 

-  Mesa A realidade brasileira: limites da psicologia (Dr. Waldir Périco e Paulo Henrique). 679 

DELIBERAÇÃO: a plenária indicou  a conselheira presidente Tammy Andrade Motta 680 

para participar do evento.5.6)Solicitação de Transposição Orçamentária: 681 

Considerando as necessidades de readequação orçamentária para suplementação das 682 

rubricas nos respectivos valores: 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos 683 

- R$1531,75 (Hum mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) - 684 

6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias R$10123,74 (Dez mil cento e vinte e três 685 

reais e setenta e quatro centavos) - 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução 686 

R$2.875,00 (Dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) - 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - 687 

Fornecimento de Alimentação R$ 8240,00 (Oito mil duzentos e quarenta reais) - 688 

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos R$6500,00 (Seis mil e 689 

Quinhentos Reais) - 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições 690 

R$3.000,00 (Três mil reais). Conforme levantamento orçamentário, solicita que sejam 691 

retiradas das rubricas 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros - R$20.000,00 692 

(Vinte mil reais) - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores 693 

R$10.000,00 (Dez mil reais) 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de 694 

Transporte R$1.670,49 (Hum mil seiscentos e setenta reais e quarenta e nove centavos.) 695 

Visto que as mesmas encontram-se com pouca movimentação. DELIBERAÇÃO: a 696 

plenária aprovou a realização da transposição orçamentária. 5.8) 697 

Apresentação de parecer da COE referente a Representação nº 001/2020 (RD: 698 
L.M.B): A Comissão de Ética do CRP16 encaminhou relatório referente à representação 699 

acima identificada, para decisão do plenário. A Comissão de Ética votou pelo 700 

arquivamento da Representação Nº 001/2020, nos termos do Art.2º § 1º alínea "c" e 701 

Art.65 alínea "c" do Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP nº 702 

11/2019). DELIBERAÇÃO: A Plenária acatou o parecer da COE, votando por 703 

unanimidade pelo arquivamento da referida representação, condicionado à realização de 704 

orientação conduzida pela Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP16. 5.9) 705 

Apresentação de parecer da COE referente a Representação nº 004/2020 (RD: 706 
W.P.V): A Comissão de Ética do CRP16 encaminhou relatório referente à representação 707 

acima identificada, para decisão do plenário. A Comissão de Ética votou pela instauração 708 

do Processo Disciplinar Ético nº 004/2020, nos termos do Art.2º § 1º alínea "c" e Art.65 709 

alínea "c" do Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP nº 11/2019). As 710 

conselheiras Maria Carolina F. B Roseiro e Patrícia Santiago Portugal se declararam 711 

impedidas neste processo. DELIBERAÇÃO: A Plenária acatou o parecer da COE, 712 

votando por unanimidade pela abertura do referido processo disciplinar ético. 5.10) 713 

Apresentação de parecer da COE referente a Representação nº 001/2021 (RD: 714 
C.G): A Comissão de Ética do CRP16 encaminhou relatório referente à representação 715 

acima identificada, para decisão do plenário. A Comissão de Ética votou pela instauração 716 

do Processo Disciplinar Ético nº 001/2021, nos termos do Art.2º § 1º alínea "c" e Art.65 717 
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alínea "c" do Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP nº 11/2019). A 718 

conselheira Mirna Borges Ramos se declarou impedida neste processo. 719 

DELIBERAÇÃO: A Plenária acatou o parecer da COE, votando por unanimidade pela 720 

abertura do referido processo disciplinar ético. 5.11) Apresentação de parecer da COE 721 

referente a Representação Nº 004/2021 (RD: M.F.O): A Comissão de Ética do CRP16 722 

encaminhou relatório referente à representação acima identificada, para decisão do 723 

plenário. A Comissão de Ética votou pelo arquivamento da Representação Nº 004/2021, 724 

nos termos do Art.2º § 1º alínea "c" e Art.65 alínea "c" do Código de Processamento 725 

Disciplinar (Resolução CFP nº 11/2019). DELIBERAÇÃO: A Plenária acatou 726 

o parecer da COE, votando por unanimidade pelo arquivamento da referida 727 

representação. 5.12) Apresentação de parecer da COE referente a Representação nº 728 

001/2022 (RD: S.A): A Comissão de Ética do CRP16 encaminhou relatório referente à 729 

representação acima identificada, para decisão do plenário. A Comissão de Ética votou 730 

pela instauração do Processo Disciplinar Ético nº 001/2022, nos termos do Art.2º § 731 

1º alínea "c" e Art.65 alínea "c" do Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP 732 

nº 11/2019). DELIBERAÇÃO: A Plenária acatou o parecer da COE, votando por 733 

unanimidade pela abertura do referido processo disciplinar ético. 6) PROCESSOS DE 734 

CANCELAMENTO PARA ELEGER CONSELHEIRO(A) RELATOR(A): Os 735 

Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento 736 

encaminharam os Processos de Cancelamento para relatoria, a saber: 6.1) Pessoa 737 

Física: Processo (810/2022 – CRP16/7107) Rebeca Borges Mangaraviti: O processo 738 

foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta. 6.2) Pessoa 739 

Física: Processo (820/2022 – CRP16/4578) Anna Paula Sampaio Barbosa: O processo 740 

foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a)Tammy Andrade Motta. 6.3) Pessoa 741 

Física: Processo (861/2022 – CRP16/2980) Aline Alves da Silva: O processo foi 742 

designado para relatoria do(a) conselheiro(a)Tammy Andrade Motta. 7) RELATO DE 743 

PROCESSO DE CANCELAMENTO: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio 744 

Silva e Juliana do Nascimento encaminharam os Processos de Cancelamento para retorno 745 

da(o) conselheira(o), a saber: 7.1) Pessoa Física: Processo (nº 719/2022– CRP16/ 6210) 746 

Mariany Reinholz Corteletti: O processo foi designado para relatoria do(a) 747 

conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) 748 

conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por: Deferir o referido 749 

processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora. 7.1.1) Pessoa 750 

Física: Processo (nº 730/2022– CRP16/ 1462) Ingrid Dias Barreto André: O processo 751 

foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para relatoria 752 

na 262ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por: Deferir 753 

o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora.  7.1.2) 754 

Pessoa Física: Processo (nº 737/2022– CRP16/ 8115) Vitoria Guedes Felipe: O 755 

processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para 756 

relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por: 757 

Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora. 758 

7.1.3) Pessoa Física: Processo (nº 738/2022– CRP16/ 5636) Stéphany Phaipher 759 
Borges: O processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade 760 

Motta para relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade 761 

Motta optou por: Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o 762 

parecer da relatora. 7.1.4) Pessoa Física: Processo (nº 772/2022– CRP16/ 7733) Luiz 763 

Gonzaga da Silva: O processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy 764 

Andrade Motta para relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy 765 
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Andrade Motta optou por: Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária 766 

acatou o parecer da relatora. 7.1.5) Pessoa Física: Processo (nº 791/2022– 767 

CRP16/ 3709) Paulo Cesar Brito da Veiga: O processo foi designado para relatoria 768 

do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) 769 

conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por: Deferir o referido 770 

processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora. 7.1.6) Pessoa 771 

Física: Processo (nº 792/2022– CRP16/ 2499) Marina Carvalho Caseira Teixeira: O 772 

processo foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para 773 

relatoria na 262ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou 774 

por: Indeferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da 775 

relatora. 7.1.7) Pessoa Física: Processo (nº508/2022– CRP16/8216) Lorraini 776 

Langamer Rodrigues: O processo foi enviado na 257ª Reunião Plenária para eleger 777 

relator. Ponto remanescente para próxima plenária. O processo foi designado para 778 

relatoria do(a) conselheiro(a) Patrícia Santiago Portugal para relatoria na 260ª Reunião 779 

Plenária. Ponto remanescente para próxima plenária. O(a) conselheiro(a) Patrícia 780 

Portugal optou por: Indeferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o 781 

parecer da relatora. 7.1.8) Pessoa Física: Processo (nº509/2022– CRP16/7756) Sara 782 

Motta Guilherme: O processo foi enviado na 257ª Reunião Plenária para eleger relator. 783 

Ponto remanescente para próxima plenária. O processo foi designado para relatoria do(a) 784 

conselheiro(a) Patrícia Santiago Portugal para relatoria na 260ª Reunião Plenária. Ponto 785 

remanescente para próxima plenária. O(a) conselheiro(a) Patrícia Portugal optou 786 

por: Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da 787 

relatora. 7.1.9) Pessoa Física: Processo (nº510/2022– CRP16/4918) Gabriela Barth 788 

Carneiro: O processo foi enviado na 257ª Reunião Plenária para eleger relator. Ponto 789 

remanescente para próxima plenária. O processo foi designado para relatoria do(a) 790 

conselheiro(a) Patrícia Santiago Portugal para relatoria na 260ª Reunião Plenária. Ponto 791 

remanescente para próxima plenária. O(a) conselheiro(a) Patrícia Portugal optou 792 

por: Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da 793 

relatora. 7.1.10) Pessoa Física: Processo (nº531/2022– CRP16/3044) Patrícia Barbosa 794 

Penedo: O processo foi enviado na 257ª Reunião Plenária para eleger relator. Ponto 795 

remanescente para próxima plenária. O processo foi designado para relatoria do(a) 796 

conselheiro(a) Patrícia Santiago Portugal para relatoria na 260ª Reunião Plenária. Ponto 797 

remanescente para próxima plenária. O(a) conselheiro(a) Patrícia Portugal optou 798 

por: Deferir o referido processo. DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da 799 

relatora. 7.1.11) Pessoa Física: Processo (nº536/2022– CRP16/723) Iorrana Fioreti 800 

Menezes Pupa. O processo foi enviado na 257ª Reunião Plenária para eleger relator. 801 

Ponto remanescente para próxima plenária. O processo foi designado para relatoria do(a) 802 

conselheiro(a) Patrícia Santiago Portugal para relatoria na 260ª Reunião Plenária. Ponto 803 

remanescente para próxima plenária. O(a) conselheiro(a) Patrícia Portugal optou por 804 

deferir: DELIBERAÇÃO: a plenária acata decisão. 7.1.12) Pessoa Física: Processo 805 

(nº112/2022– CRP16/ 1133) Rahulla Del Fiume Sarcinelli: O processo foi designado 806 

para relatoria do(a) conselheiro(a) Ana Claudia Gama Barreto na 251ª Reunião Plenária. 807 

A conselheira Ana Claudia Gama Barreto justificou ausência na 253ª Reunião Plenária, 808 

não apresentando parecer.  A plenária deliberou que a Conselheira deverá apresentar 809 

parecer na próxima Plenária. A conselheira Ana Claudia Gama Barreto na 257ª Reunião 810 

Plenária optou por baixar em diligência.  A psicóloga respondeu a diligência. A 811 

conselheira Ana Claudia Gama Barreto optou por deferir: DELIBERAÇÃO: a plenária 812 

acata decisão. 8) INFORMEE DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO 813 
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ONLINE: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento 814 

encaminharam o pedido de desistência do cancelamento do Registo Profissional, a 815 

saber: Processo (nº 405/2021 – CRP/6853) Leticia dos Santos Gomes: O processo de 816 

cancelamento do referido psicólogo foi designado ao Conselheiro Pedro Henrique de 817 

Oliveira Carvalho na 235ª Reunião Plenária Ordinária para relatoria. O(a) Conselheiro(a) 818 

Pedro Henrique de Oliveira Carvalho optou por deferir o referido processo de 819 

cancelamento na plenária 242ª de 14/08/2021. Cumpre ressaltar que o pedido de 820 

cancelamento foi solicitado de forma online e o processo não fora concluído, pois a 821 

psicóloga não realizou a devolução da CIP e não apresentou os documentos originais do 822 

não exercício da profissão até a presente data. A profissional desistiu do processo 823 

de cancelamento. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  9) PROCESSOS DE 824 

TÍTULO DE ESPECIALISTA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva 825 

e Juliana Nascimento encaminharam para a homologação da Plenária os Processos de 826 

Título de Especialista, em razão da reunião realizada pela Comissão de Análise para a 827 

Concessão do Título Profissional de Especialista no dia: por força da resolução CFP 828 

013/2007, em que foi concedido os Títulos de Especialista, a saber:  Mariana Moulin 829 

Brunow Freitas (Psicologia em Saúde); Maria Eulália Quintino Mendes Ribeiro 830 

(Neuropsicologia); Zilene dos Santos Silva Alves (Psicologia Clínica), CATE aprovou as 831 

solicitações de título de especialista. DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a decisão 832 

da CATE. 10) INSCRIÇÕES DE NOVOS REGISTROS PROFISSIONAIS: Os 833 

Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento 834 

encaminharam as solicitações de novas inscrições no CRP16/ES, a saber: 10.1) Registro 835 

de Profissionais Online: Joyce Tabelini Santos (Centro Universitário São Camilo); 836 

Edilaila Santana Gregório (Multivix – Serra); Sylvia Fuzaro do Carmo (Multivix – 837 

Vitória); Diógenes da Silva Barcelos (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 838 

Alegre); Brenda Zambom Sampaio (Faesa); Fernando Cavalcante Simões (Fundação 839 

Edson Queiroz – Universidade de Fortaleza); Angelita Dias de Moura Rocha (Unifacig); 840 

Thais Lyrio Soares (Favi); Linamar Aparecida dos Santos (Universidade Federal 841 

Fluminense); Tainara Nogueira Marvila (Multivix – Vila Velha); Maria Claudiana de 842 

Almeida Aguiar (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre); Taize Helmes 843 

(Faculdade Pitágoras de Linhares); Jhenifer da Costa Santiago Couto (UniSales); Mikaela 844 

de Jesus Rigatto (Faculdade Pitágoras de Linhares); Prisllayne de Souza Venial 845 

(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre); Luana Castoldi Gonçalves 846 

(Faculdade Pitágoras de Linhares); Ester Xavier Calvi (Pontifícia Universidade Católica 847 

de Minas Gerais). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações de inscrição 848 

de registro profissional online. 10.2) Registro de Profissionais Presenciais: Cristiane 849 

Marques Ataide (Multivix – Vila Velha); Yasmin Lopes Rocha (Multivix – Serra); 850 

Cristiano Loiola Cláudio (Multivix – Serra); Amanda Viana Moraes (FAVI - Instituto de 851 

Ensino Superior); Elisa Cardoso Cirilo (Centro Universitário Salesiano – UniSales); 852 

Jenniffer Silva Izabel (Faculdade Pitágoras de Ipatinga); Emanuelle Ferreira Bernardo 853 

(Univers. Federal do Espírito Santo); Adriano Ruan Silva (Centro Universitário de 854 

Itajubá).  DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações de inscrição de registro 855 

profissional. 10.3) Inscrições de Pessoa Jurídica: Os Assistentes Administrativos 856 

Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam as solicitações de novas 857 

inscrições de Pessoa Jurídica ao CRP16/ES, a saber: Associação Pestalozzi de Mimoso 858 

do Sul (01.194.628/0001-38); A Priori Psicologia LTDA (45.904.972/0001-49); Cristiane 859 

Moura Psicoarteterapia LTDA (45.795.305/0001-75); Arkhe Psicologia e Assessoria 860 

Ltda (45.393.721/0001-47); Tatagiba's Serviços de Saúde (42.219.711/0001-00); MDL 861 



Continuação da Ata da 263ª Reunião Plenária 

Ordinária do VI Plenário do Conselho Regional de 

Psicologia da 16ª Região – Espírito Santo – 

CRP16/ES – ocorrida no dia 16 de julho de 2022, 

sábado, às 9 horas e 30 minutos. 

Serviços Médicos LTDA (22.124.061/0001-01); :  Amanda Covre Serviços Em 862 

Psicologia Ltda (39.674.306/0001-69); Clínica Via Régia Saúde Mental e Psicossocial 863 

LTDA (43.191.032/0001-24); Conectados Espaço Mestre Alvaro LTDA 864 

(42.650.362/0001-78); U N M Gussani Psicologia (44.521.104/0001-17).  865 

DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações de inscrição de registro de 866 

pessoa jurídica. 11) SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA: Os 867 

Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento 868 

encaminharam a solicitação de Inscrição Secundária ao CRP16/ES: Stefany Kessia de 869 

Souza (Multivix - Nova Venécia). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as 870 

solicitações de inscrição de secundária. 12) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO 871 

DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio 872 

Silva e Juliana do Nascimento encaminharam a solicitação de Prorrogação de Inscrição 873 

Secundária ao CRP16/ES: Jose Fernando de Souza Silva (Universidade Estácio de Sá). 874 

DELIBERAÇÃO: A plenária homologou as solicitações de prorrogação de inscrição de 875 

secundária. 13) SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: Os Assistentes 876 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam as 877 

solicitações de inscrição por Transferência ao CRP16/ES: Eduardo Drummond Passos 878 

(Universidade Santa Ursula - RJ); Amanda Ribeiro Gonçalves (Universidade Federal 879 

Fluminense (RJ); Erica Freitas Machado (Universidade do Vale do Rio Doce); Elisama 880 

Caroline Ramos de Souza (UNIP - Universidade Paulista); Fabiana Feliciano de Assis 881 

Paterline (Universidade Guarulhos); Susana Maria Carolina Torres Zamora 882 

(Universidade São Francisco); Thaisa Jacomini Delatorre (Centro Universitário 883 

Redentor); Suzane Rodrigues Remedio (Universidade Luterana do Brasil); Rachel Silva 884 

Moraes Chaves (Centro Universitário do Leste de Minas Gerais). DELIBERAÇÃO: A 885 

plenária homologou as solicitações de transferência de registro profissional. 14) 886 

REATIVAÇÃO DE REGISTROS PROFISSIONAIS: Os Assistentes Administrativos 887 

Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam a solicitação de reativação 888 

do registro profissional ao CRP16/ES, a saber: Shirley Oliveira de Souza (Multivix - 889 

Cachoeiro de Itapemirim);  Kalina Laurindo Rodrigues (Universidade Federal Do 890 

Espirito Santo); Leticia Scaramussa Almeida Perin (Multivix – Vitória).  891 

DELIBERAÇÃO:  a plenária homologou as solicitações de reativação de registros 892 

profissionais. 15) PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA CARTEIRA 893 

PROVISÓRIA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do 894 

Nascimento encaminharam as solicitações de prorrogação da carteira provisória ao 895 

CRP16/ES, a saber: Frankysplesly Araújo Perovano (Faculdade Europeia de Vitória); 896 

Rute Barbosa (Faculdade Europeia de Vitória); Anna Paula Minguta Serafin (Faculdade 897 

Europeia de Vitória); Katia Correa Assis Rodrigues (Faculdade Europeia de Vitória). A 898 

diretoria deliberou pelo deferimento da solicitação de prorrogação de Registro Provisório 899 

de Frankysplesly Araújo Perovano; Rute Barbosa; Anna Paula Minguta Serafin. A 900 

diretoria indeferiu a terceira solicitação de prorrogação de Registro Provisório de Katia 901 

Correa Assis Rodrigues, conforme previsto na Resolução CRP16 002/2021, a profissional 902 

inscrita no CRP16 apresentando certidão ou declaração de colação de grau deverá ser 903 

substituída pelo diploma de formação de psicóloga(o) no prazo de 02 (dois) anos, 904 

contados da data de inscrição da(o) profissional, sendo previsto que a profissional pode 905 

realizar até 02 (duas) solicitações de prorrogação de registro provisório, por até 06 (seis) 906 

meses cada. Katia Correa Assis Rodrigues foi inscrita nesse Conselho em 24/08/2017 907 

apresentando Declaração de Conclusão de curso; a profissional solicitou prorrogação da 908 

CIP em 19/08/2019 e 20/02/2020, sendo concluídos os prazos previstos em Resolução. 909 
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DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a deliberação da diretoria. Sem mais a tratar, a 910 

reunião plenária ordinária encerrou às 17horas e 22 minutos e eu, Conselheira Patrícia 911 

Santiago Portugal, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que será assinada por mim 912 

e pelas(os) demais presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX913 

Tammy Andrade Motta  

Conselheira Presidente do VI Plenário do CRP16/ES
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