
ATA DA 264ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO VI PLENÁRIO DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO – ESPÍRITO 2 

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

DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS 13 HORAS. 4 
Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 13 horas, 5 

segunda-feira, presencial, na sede do CRP16/ES, realizou-se a 264ª Reunião Plenária 6 

Ordinária do VI Plenário do CRP-16, devidamente comunicadas(os) e convocadas(os), via 7 

correio eletrônico para a participação. Com quórum mínimo previsto por lei, a reunião foi 8 

iniciada às 14 horas e 05 minutos com as(os) Conselheiras(os): Maria Carolina F. B. 9 

Roseiro, Edireusa Fernandes Silva, Mirna Borges Ramos, Tammy Andrade Motta, Ana 10 

Claudia Gama Barreto, Thiago Pereira Machado, Victor Hugo da Silva. Justificaram a 11 

ausência: Pedro Henrique de Oliveira Carvalho, Bruno da Silva Campos e Patrícia Santiago 12 

Portugal. Também participaram da reunião a Assessora de Gestão Danielli Pin Tonoli, 13 

Gerente Administrativa e Financeira Tatiani S. N.    Manzoli e Gerente Técnica Juliana 14 

Brunoro de Freitas.  1) APROVAÇÃO DA ATA DAS ATAS: 263ª REUNIÃO 15 

PLENÁRIA ORDINÁRIA: Ata aprovada por unanimidade. 2) INFORMES DAS 16 

COMISSÕES DO CRP16/ES: 2.1) COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E 17 

FISCALIZAÇÃO (COF): 2.1.1) Aprovação de Ofício sobre a Lei Municipal 18 
6.613/2022 (Vila Velha): A COF recebeu pedido de orientação sobre como os servidores 19 

da saúde e da educação do município de Vila Velha devem proceder com relação a 20 

promulgação de uma Lei Municipal nº 6.613 de abril de 2022, que define um instrumento 21 

de triagem para TEA a serem aplicados em crianças de 16 a 30 meses (Questionário M-22 

CHAT-R para Despiste Precoce de Autismo com Entrevista de Seguimento (M-CHAT-23 

R/F) TM. A princípio, a COF deliberou pela realização de uma reunião junto a profissional 24 

com objetivo de buscar maiores informações que auxiliem a compreensão sobre o fluxo de 25 

avaliação de crianças, que conforme a comunicação enviada pela psicóloga, está sendo 26 

proposto no município de Vila Velha. A referida reunião foi realizada em 24/05/2022, 27 

tendo como principais destaques o relato trazido pela psicóloga Patrícia sobre a constante 28 

dificuldade de implementar fluxos de trabalhos baseados em normas municipais que 29 

desconhecem e não refletem a realidade da atuação das psicólogas. A profissional afirmou 30 

que a equipe não tem dúvidas sobre a condução ética e técnica do trabalho da psicologia 31 

da Educação, mas ressaltou que a dificuldade está em desenvolver as atividades impostas 32 

pela Lei Municipal sem estrutura física, recursos humanos e capacitação para tal. Diante 33 

do exposto, a COF deliberou por elaborar um ofício, revisado pela assessoria jurídica, com 34 

posterior aprovação da Diretoria do CRP16, a ser encaminhado à Câmara Municipal de 35 

Vila Velha, bem como para as Secretarias de Saúde e de Educação do referido município, 36 

prestando orientações sobre as implicações da utilização do questionário em questão por 37 

profissionais da psicologia tendo em vista que tal instrumento de rasteio não é validado 38 

pelo Conselho Federal de Psicologia, além de não ser atribuição de psicólogas(os) que 39 

atuam na área da educação.  Em reunião a diretoria aprovou o ofício apresentado, sendo 40 

assinado pelas conselheiras presidente do CRP e presidente da COF, o ofício foi entregue 41 

presencialmente no gabinete do presidente da Câmara de vereadores de Vila Velha e no 42 

gabinete do vereador que propôs a legislação em 22 de agosto de 2022 pela conselheira 43 

presidente da COF, gerente e coordenadora técnica. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 44 

ciência 2.2) COMISSÃO DE ÉTICA (COE): DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência.  45 

2.3) CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 46 
PÚBLICAS (CREPOP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência.  47 

2.4) COMISSÃO DE PATRIMÔNIO (CP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: 48 

Plenária acusou ciência. 2.5) COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (CPC): Não 49 
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há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.6) COMISSÃO 50 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária 51 

acusou ciência. 2.7) COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULO DE 52 

ESPECIALISTA (CATE): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 53 

2.8) COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO (COMICOM): COMISSÃO DE 54 
COMUNICAÇÃO (COMICOM): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou 55 

ciência. 2.9) COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS (CPOPS): Não há 56 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.1) Representação do CRP16/ES 57 

no CEAS: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.2) 58 

Representação do CRP16/ES no FETSUAS:. Não há informes. DELIBERAÇÃO: 59 

Plenária acusou ciência. 2.9.3) GT de Psicologia do Trânsito: Não há informes. 60 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.9.3.1) Representação do CRP16/ES no 61 

CETRAN: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.10) 62 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E DESASTRES (COPED).   63 
DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11) COMISSÃO DE DIREITOS 64 

HUMANOS (CDH): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.3) 65 

Representação do CRP16/ES no CEPET-ES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: 66 

Plenária acusou ciência. 2.11.5) Representação no Comitê Popular de Proteção dos 67 

Direitos Humanos no contexto da Covid-19-ES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: 68 

Plenária acusou ciência. 2.11.6) Representação do CRP16/ES no CRIAD: Não há 69 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.11.7) GT Psicologia, Laicidade e 70 

Diversidade Religiosa. Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência.  71 

2.11.8) GT Acessibilidade: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 72 

2.12) COMISSÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL (CGENDS). 2.12.1) 73 
Proposta de evento promovido pela CGENDS: a Comissão realizará no dia 30 de agosto, 74 

às18h, na sede do CRP16/ES, reunião aberta em alusão ao mês da visibilidade lésbica. 75 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.12.1) Representação do CRP16/ES no 76 

CEDIMES: Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.12.2) 77 

Representação do CRP16/ES no CELGBT+: Não há informes. DELIBERAÇÃO: 78 

Plenária acusou ciência. 2.13) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE): 2.13.1) Reunião 79 

virtual de articulação e mobilização cursos de Psicologia em modalidade EaD: A 80 

Gerente Técnica informou recebimento dos Ofício-Circulares nº 1998/2022/GRI/CG-C 81 

e 2006/2022/GRI/CG-CFP, do Conselho Federal de Psicologia, com convite para reunião 82 

virtual de articulação e mobilização cursos de Psicologia em modalidade EaD, no dia 83 

21/07/2022, às 18 horas, pela plataforma Google Meet. A conselheira Ana Claudia G. 84 

Barreto e o conselheiro Thiago P. Machado representaram o CRP16 na referida reunião. 85 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  2.13.2) GT Formação em Psicologia: Não 86 

há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.13.3) GT Estudantil: Reunião 87 

do GT: Não há informes DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.14) COMISSÃO 88 

DE SAÚDE (CS): 2.14.1) Representação do CRP16/ES no GT de Prevenção do 89 
Suicídio (GT-PS): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.15) 90 

COMISSÃO DE RELAÇÕES RACIAIS (CRR): Reunião da CRR: Não há informes. 91 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.16) GT DE PSICOTERAPIA: Não há 92 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência.2.17) GT DE AVALIAÇÃO 93 

PSICOLÓGICA Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.18) 94 

INFORME GT DE POLÍTICAS PARA MULHERES (APAF/CFP): Não há informes. 95 

DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.19) INFORME GT DE ESTÁGIOS 96 

(APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.20) 97 
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INFORME GT DE NORMAS E REGRAS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 98 

PARA A CONCESSÃO DE REGISTROS OU PORTE DE ARMAS DE FOGO 99 
(APAF/CFP): Não há informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 2.21) 100 

INFORME GT DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (APAF/CFP): Não há 101 

informes. DELIBERAÇÃO: Plenária acusou ciência. 3) INFORMES GERAIS: 3.1) 102 

Recebimento Ofício-Circular nº 169/2022/GRI/CG-CFP: A Gerente Técnica informou 103 

recebimento do Ofício-Circular nº 169/2022/GRI/CG-CFP, do Conselho Federal de 104 

Psicologia, sobre a V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), 105 

incentivando a participação dos CRPs. A etapa nacional está prevista para ocorrer de 8 a 106 

12 de maio de 2023, em Brasília, Distrito Federal, em formato híbrido, com o tema 107 

"Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e 108 

de intolerância religiosa: política de Estado e responsabilidade de todos nós". A Conapir 109 

terá as seguintes etapas: I - Conferências municipais e intermunicipais, a serem realizadas 110 

até 30 de novembro de 2022; II - Conferências estaduais e distrital, a serem realizadas 111 

até 30 de dezembro de 2022; III - V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 112 

Racial, a ser realizada de 8 a 12 de maio de 2023. Diante do exposto, o CFP reitera 113 

importância da participação do Sistema Conselhos de Psicologia na Conferência, e solicita 114 

atenção às datas de realização das conferências em seus estados, de modo a acompanhar as 115 

representações. A gerente técnica encaminhou ofício para a coordenadora da CRR com 116 

sugestão de agendamento de reunião com a ANPSINEP e outras psicólogas negras para 117 

iniciarmos uma estratégia de articulação e mobilização. DELIBERAÇÃO: a plenária 118 

acusou ciência. 3.2) Ofício-Circular nº 168/2022/GTI/GAF/CG-CFP: A assessora de 119 

gestão informou o recebimento do Ofício-Circular nº 168/2022/GTI/GAF/CG-CFP com 120 

convite para os regionais participarem da oficina sobre a implantação da Nova CIP. A 121 

oficina foi realizada no 18 de julho de 2022, às 14h, com a participação das gerentes do 122 

CRP16/ES, a assessora de gestão e os assistentes administrativos do setor de atendimento. 123 

O objetivo da oficina foi apresentar a empresa contratada, e demonstrar os procedimentos 124 

necessários para a confecção das carteiras físicas, digitais, e também a emissão dos 125 

certificados digitais. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.3) Ofício-Circular nº 126 

171/2022/GTec/CG-CFP: A assessora de gestão informou o recebimento de ofício 127 

circular do CFP comunicando, que em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-128 

Americana e Caribenha, 25 de julho, o Conselho Federal de Psicologia 129 

planejou uma "Femenagem às Mulheres Pretas do Sistema Conselhos de Psicologia". Foi 130 

solicitado o envio do(s) nome(s) completo(s), contato(s) telefônico(s) e e-mail(s), bem 131 

como a função exercida pela(s) Conselheira(s) que se auto-identifiquem como Pretas e 132 

façam parte da Plenária atual. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.4) 133 

Recebimento do Ofício-Circular nº 179/2022/CEE-CFP: A assessora de gestão 134 

informou o recebimento de ofício circular comunicando sobre as chapas que foram 135 

deferidas e homologadas para concorrer à Consulta Nacional para o Conselho Federal de 136 

Psicologia, para a gestão de 2022-2025. E orientando sobre a publicação do Edital de 137 

Convocação das Eleições. Cumpre informar que o edital de convocação do CRP16/Es foi 138 

publicado no dia 22 de junho, no jornal Metro. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência.  139 

3.5) Recebimento Ofício nº 54644.2022: A Gerente Técnica informou recebimento 140 

do Ofício nº 54644.2022, do Ministério Público do Trabalho, encaminhando Notícia de 141 

Fato autuada em face de Sarah Camargo Soares a partir de denúncia anônima relatando 142 

que a referida senhora atua enquanto psicanalista e terapeuta familiar sem possuir o tripé 143 

necessário para tal e sem se associar ao conselho da classe, O MPT se posicionou que não 144 

é competência do órgão agir frente a referida denúncia e encaminhou para para ciência e 145 
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providências cabíveis a este conselho profissional. A equipe técnica não localizou nenhuma 146 

divulgação da pessoa denunciada utilizando indevidamente o título de psicóloga. 147 

Aparentemente, a Sra. Sarah Camargo Soares se apresenta somente como psicanalista, 148 

destacando em seu Instagram ter iniciado curso de bacharelado em psicanálise. Dessa 149 

forma, a princípio, não há irregularidades no tocante à Psicologia e ao 150 

CRP16. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.6) Recebimento OFÍCIO N. 151 

0043/PRES/2022: A Gerente Técnica informou o recebimento do Ofício N. 152 

0043/PRES/2022, do CRP 13/PB, com convite para a Sessão Solene em Homenagem aos 153 

60 anos da Regulamentação do Exercício Profissional da Psicologia no Brasil, realizada no 154 

dia 04 de agosto de 2022, às 08h30, na Assembleia Legislativa da Paraíba. 155 

DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.7) Recebimento Ofício - Circular CRP11 156 

Nº 207/2022: A Gerente Técnica informou o recebimento do Ofício - Circular CRP11 nº 157 

207/2022, do CRP11/CE, com convite para a Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos 158 

da Regulamentação do Exercício Profissional da Psicologia no Brasil, a ser realizada dia 159 

19 de agosto de 2022, às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 160 

DELIBERAÇÃO:  a plenária acusou ciência.  3.8) Publicação Edital nº3 de Resultado 161 

da Análise dos Projetos/2022: A Comissão organizadora das atividades em alusão aos 60 162 

anos da Psicologia, informa que foi publicado Edital nº 3 com resultado após a análise dos 163 

Projetos apresentados pelos Conselhos Regionais de Psicologia, apresentados no âmbito 164 

do Edital de Fomento nº 01/2022 - Psicologia 60 anos: Uma História para Construir o 165 

Futuro, sendo o projeto do CRP16 deferido pela Comissão Avaliadora, dessa forma, o 166 

Conselho poderá solicitar o reembolso pelas atividades propostas e 167 

efetivamente realizadas, posteriormente, desde que observadas as demais 168 

condicionalidades previstas no Edital, quais sejam: (a) apresentação do relatório descritivo 169 

financeiro e de atividades desenvolvidas e (b) consonância das atividades realizadas com 170 

o objeto da ação de fomento, limitadas ao importe de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 171 

por Conselho Regional. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 3.9) Seminário 172 

Capixaba “Psicologia 60 anos: uma história para construir o futuro”: A Comissão 173 

Organizadora do Seminário Capixaba “Psicologia 60 anos: uma história para construir o 174 

futuro” informa que o evento ocorreu no dia 20 de agosto de 2022, sábado, das 09 às 17 175 

horas, no Quality Hotel Aeroporto Vitória. O evento teve como objetivo celebrar o Dia da 176 

Psicóloga e do Psicólogo (27 de agosto) e fez referência aos 60 anos da regulamentação da 177 

Psicologia no Brasil e dos 18 anos do CRP16. O referido Seminário teve como 178 

programação: 1- 09h: Credenciamento e Confraternização, com Café da Manhã; 2- 10h: 179 

Mesa de Abertura; 3- 10h30min: Mesa “60 anos da Psicologia no Brasil e 18 anos do CRP-180 

16/ES”; 4- 12h-14h: Intervalo; 5- 14h: Mesa “A atuação profissional em Psicoterapia: 181 

perspectivas para o futuro”. O Seminário Capixaba “Psicologia 60 anos: uma história para 182 

construir o futuro” contou com 195 inscrições (psicólogas/os, estudantes, palestrantes e 183 

funcionárias) e foram enviados e-mails e realizadas ligações para solicitar confirmação de 184 

participação. No dia do evento, estiveram presentes 71 pessoas e foram distribuídos folders 185 

e broches/bottons comemorativos dos 60 anos da regulamentação da profissão, também 186 

foram sorteadas camisas comemorativas. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 4) 187 

INFORMES DA DIRETORIA: 4.1) Solicitação de CIP Provisória: O Setor de 188 

Atendimento recebeu em 12 de julho de 2022 documento de advogado da psicóloga Cíntia 189 

Prudêncio Maciel (CRP16/6753), relatando que tramita em Vara Federal Cível de 190 

Vitória/ES, ação em que se discute a expedição de diploma pela Faculdade Europeia de 191 

Vitória (FAEV) e, consequentemente, o registro do referido documento, pela Universidade 192 

Federal do Espírito Santo (UFES): “Conforme consta no verso do diploma da Sra. Cíntia, 193 
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em anexo, na data de 07.01.2022, o documento fora registrado pela UFES. Contudo, tal 194 

ato foi um equívoco por parte da autarquia federal, tanto que na data de 24.03.2022, 195 

publicou no Diário Oficial da União, edição 57, seção no. 3, página 81, o extrato de 196 

informações de registros de diplomas, expedidos por outra instituição de ensino superior, 197 

que foram anulados. Muito embora hoje tenha ciência da informação narrada, quando do 198 

requerimento de sua inscrição definitiva, a Srª Cintia não possuía conhecimento de que o 199 

registro de diploma havia sido anulado. (...) Ademais, a UFES informou que a FAEV 200 

possuía conhecimento da anulação, e se comprometeu a dar ciência disso para os egressos 201 

que tiveram seus respectivos diplomas registrados. Todavia, não foi o que aconteceu, pois, 202 

a Sra. Cíntia não fora comunicada de tal acontecimento. Ademais, destaca-se que o Juízo 203 

da 4a Vara Federal Cível de Vitória/ES proferiu uma decisão liminar, nos autos 204 

supramencionados, em favor da Sra. Cíntia, decisão que está vigente, apesar do 205 

descumprimento pelas pela FAEV e pela UFES - determinando: Ante o exposto, defiro o 206 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, 207 

a Faculdade Europeia de Vitória – FAEV proceda à expedição do diploma da autora em 208 

conformidade com a Portaria MEC n.1095/2018, providenciando, ademais, a adequada 209 

solicitação de registro perante a UFES, com a correção das inconsistências apontadas no 210 

evento n. 11, anexo 2. Dessa forma, resta evidente a boa-fé da Sra. Cíntia, que solicitou o 211 

registro definitivo perante esse Conselho, mas que por motivos alheios à sua vontade, 212 

encontra-se na posição irregular. Diante do exposto, a fim de evitar maiores problemas, 213 

principalmente aqueles relacionados a registros eivados de nulidade, a Sra. Cíntia requer 214 

a conversão de sua identidade profissional definitiva em provisória, pelo tempo em que a 215 

demanda for tratada em Juízo”. Tendo em vista o exposto, a Gerente Técnica e o Assessor 216 

Jurídico protocolaram Ofício CRP16 nº 212/2022, na Diretoria de Registro e Controle 217 

Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da UFES (DRCA/ PROGRAD/ UFES), 218 

solicitando formalmente, por escrito, informações sobre a expedição de diplomas do curso 219 

de Psicologia da FAEV junto a UFES, tendo em vista que o CRP16 foi informado que 220 

existem diplomas que foram expedidos e posteriormente cancelados pela UFES. Solicitou 221 

ainda, a conferência de validade, das seguintes graduadas na FAEV: Cíntia Prudencio 222 

Maciel; Érica de Jesus Silva; Hadassa Lohaynne Gonçalves Alves que apresentaram 223 

diplomas. A DRCA/ PROGRAD/ UFES respondeu através do OFÍCIO Nº 006/2022-224 

DRCA/PROGRAD/UFES, que “os diplomas do curso de Psicologia da Faculdade 225 

Europeia de Vitória somente poderão ser registrados após a publicação da portaria de 226 

reconhecimento do curso pela SERES/MEC. A Coordenação de Expedição e Registro de 227 

Diplomas – CERD/PROGRAD manterá o indeferimento dos lotes previamente indeferidos. 228 

Considerando os fatos aqui relatados, e em atendimento ao que estabelece a Portaria 229 

no1095/2018, informamos que a DRCA/Prograd tornará nulos, nos termos dos parágrafos 230 

3º e 5º do artigo 25 da referida portaria, os atos de registro dos diplomas realizados a 231 

pedido de urgência pela faculdade em nome dos concludentes informados neste Ofício. Tal 232 

medida está em conformidade com dever da Universidade Federal do Espírito Santo, 233 

enquanto Administração Pública Federal, de anular seus próprios atos quando eivados de 234 

vício de legalidade, conforme disposto no Art. 53 da Lei nº 9784/1999”. Dessa forma, 235 

encaminha-se para avaliação da diretoria a solicitação da psicóloga Cíntia Prudêncio 236 

Maciel (CRP16/6753), de conversão de sua identidade profissional definitiva em 237 

provisória, pelo tempo em que a demanda de emissão de diploma for tratada em Juízo. A 238 

diretoria indefere a solicitação da psicóloga Cíntia Prudêncio Maciel (CRP16/6753), 239 

de conversão de sua identidade profissional definitiva em provisória, considerando o Ofício 240 

Nº 006/2022-DRCA/PROGRAD/UFES que não será realizada a emissão de diplomas do 241 
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curso de Psicologia da Faculdade Europeia de Vitória até a publicação da portaria de 242 

reconhecimento do curso pela SERES/MEC e que não há prerrogativa em normativas do 243 

Sistema Conselhos de Psicologia para conversão de carteira de identidade profissional 244 

definitiva em provisória. O Setor de Atendimento deverá notificar a srª Cíntia Prudêncio 245 

Maciel concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para regularização de sua situação, caso 246 

não seja apresentado diploma válido neste prazo, o registro profissional será cancelado por 247 

ofício.  DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 4.2) OFÍCIO/OUV/PMRB/Nº 248 

009/2022 da Prefeitura de Rio Bananal: Em 15/07/22 a referida prefeitura encaminhou 249 

ofício ao CRP16 requerendo informações sobre a atuação das(os) psicólogas(os). A equipe 250 

técnica da COF elaborou proposta de resposta aos questionamentos apresentados e 251 

encaminhou a minuta do ofício para apreciação e aprovação da Diretoria, que aprovou a 252 

minuta de ofício apresentada. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência. 4.3) 253 

Recebimento Ofício-Circular nº 182/2022/S CREPOP/GTec/CG-CFP: A Gerente 254 

Técnica informou recebimento do Ofício-Circular nº 182/2022/S CREPOP/GTec/CG-255 

CFP, do Conselho Federal de Psicologia, sobre a sala Psicologia e Políticas Públicas, no 6º 256 

Congresso Brasileiro da Psicologia (CBP). Conforme ofício, o CFP informa que durante o 257 

6º CBP organizará a Sala Psicologia e Políticas Públicas, um espaço específico para 258 

centralizar e dar visibilidade ao tema Psicologia e Políticas Públicas, coordenada pelo 259 

CREPOP/CFP e Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social (CONPAS) e 260 

poderá contar com atividades propostas pelo CRPs e CFP. Os CRPs que pretendam 261 

inscrever atividades a serem realizadas na referida sala, após a efetuar o processo de 262 

inscrição no site do 6º CBP, deverão informar o título da atividade à coordenação nacional 263 

do CREPOP para que, junto à organização do CBP, possa direcionar as atividades ao 264 

espaço supracitado. O CFP informa que ficará responsável apenas pela organização das 265 

atividades na sala, cabendo aos CRPs proponentes o custeio do deslocamento dos seus 266 

participantes. Dessa forma, encaminha-se para a diretoria avaliar caso o CRP16 tenha 267 

indicativo de inscrição de trabalhos do CREPOP. Destaca-se que as inscrições de trabalho 268 

podem ser realizadas até 01 de agosto de 2022. A diretoria deliberou que não terá inscrição 269 

de trabalho pelo CREPOP CRP16/ES, tendo em visto o curto período para submissão de 270 

trabalho, e a indisponibilidade de compra de passagens aéreas. DELIBERAÇÃO: a 271 

plenária acusou ciência. 4.4) Recebimento Ofício-Circular nº 181/2022/S 272 

CREPOP/GTec/CG-CFP: A Gerente Técnica informou recebimento do Ofício-Circular 273 

nº 181/2022/S CREPOP/GTec/CG-CFP, do Conselho Federal de Psicologia, 274 

sobre XI Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas: Amazônia como espaço 275 

de conexões territoriais e a produção de vida nas diversidades. O evento é uma realização 276 

do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e propõe 277 

discutir conexões existentes entre território amazônico, diversidades e subjetividade, com 278 

debates e participação de representantes de movimentos sociais, pesquisadores e 279 

especialistas de diversas áreas, mediadas(os) por psicólogas(os) com atuação e produção 280 

no campo das políticas públicas. O seminário faz parte das atividades do CFP em 281 

comemoração dos 60 anos de regulamentação da Psicologia no Brasil, e também abordará 282 

a aprovação da Resolução CFP nº 14/2022, que institui o Crepop e a Rede Crepop. A 283 

programação do evento haverá a adesão coletiva à Rede Crepop, no qual os CRPs poderão 284 

entregar os ofícios de adesão. Compreendendo a importância da atividade para a formação 285 

continuada da Rede, o CFP convida as técnicas e conselheiras do Crepop nos CRPs a 286 

participarem do seminário, bem como da reunião nacional a ser realizada no dia 16 de 287 

setembro de 2022, cujo custeio correrá pelo orçamento do CREPOP/CFP. As indicações 288 

deverão ser enviadas até dia 08 de agosto de 2022. O conselheiro do CREPOP Bruno da 289 
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Silva Campos informou que não há disponibilidade para participação no Seminário, devido 290 

a agenda de trabalho. Dessa forma, encaminha-se ponto solicitando autorização para 291 

participação da assessora do CREPOP e indicação de conselheira para participação do XI 292 

Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas, da solenidade simbólica de adesão 293 

coletiva à Rede Crepop e da reunião nacional de Conselheiras e Técnicas do Crepop. A 294 

diretoria autorizou a participação da assessora do CREPOP e indica a conselheira Ana 295 

Claudia Gama Barreto para participação do XI Seminário Nacional de Psicologia e 296 

Políticas Públicas, da solenidade simbólica de adesão coletiva à Rede Crepop e da reunião 297 

nacional de Conselheiras e Técnicas do Crepop. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou 298 

ciência. 4.6) Recebimento Ofício nº 1000/2022/04-DIR-CRP04: A Gerente técnica 299 

informou recebimento do Ofício nº 1000/2022/04-DIR-CRP04, do Conselho Regional de 300 

Psicologia da 4ª Região, CRP04/MG, com solicitação de apoio para o 1º Congresso 301 

Psicologia e Cannabis. A Comissão de Orientação em Psicologia e Tratamento com 302 

Cannabis Terapêutica do CRP04 está construindo, juntamente com os movimentos sociais, 303 

o primeiro congresso sobre a temática, com o objetivo de articular e fortalecer o diálogo 304 

sobre a regulamentação e o uso terapêutico da Cannabis no Brasil, por meio de políticas 305 

públicas necessárias para que esta realidade possa acontecer. O evento tem previsão de 306 

acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2022, no período de 9h às 21h, no auditório 307 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), campus Pampulha. O evento tem um 308 

público estimado de 300 pessoas (presenciais), sendo que as mesas serão transmitidas 309 

simultaneamente para o canal do youtube do CRP-MG. O CRP04 solicita o apoio do 310 

CRP16, por meio da compra de passagens aéreas (ida e volta) para o profissional Fernando 311 

Guzzo - CRP 16/7754, que estará compondo as atividades do Congresso. A diretoria 312 

informou a indisponibilidade de atender a solicitação, tendo em vista que o CRP16/ES 313 

encontra-se sem empresa licitada para compra de passagens aéreas. DELIBERAÇÃO: a 314 

plenária acusou ciência. 4.7) Recebimento de Convite Sessão Solene em Homenagem 315 

aos 60 Anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil: A Gerente Técnica informou 316 

recebimento de convite do CRP03/BA, para Sessão Solene em Homenagem aos 60 Anos 317 

da Regulamentação da Psicologia no Brasil, a realizar-se no dia 02 de agosto de 2022, 318 

terça-feira, às 09h30, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Auditório Jorge Calmon, 319 

Palácio Dep. Luís Eduardo Magalhães, 1ª Avenida, 130, CAB, Salvador-BA. A 320 

confirmação de presença deverá ocorrer até 20 de julho de 2022. A diretoria agradeceu o 321 

convite do CRP03/BA, porém, devido à ausência de empresa licitada para compra de 322 

passagens aéreas, não será possível a participação no evento. DELIBERAÇÃO: plenária 323 

acusou ciência. 4.8) Recebimento Ofício nº 87/ 2022/ CG / Diretoria - CRP-21ª: A 324 

Gerente técnica informou recebimento do Ofício nº 87/ 2022/ CG / Diretoria - CRP-21ª, 325 

do Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região, CRP21/PI, com convite para Sessão 326 

Solene em Homenagem aos 60 Anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil, a 327 

realizar-se no dia 18 de agosto de 2022, quinta-feira, às 10h, no Plenário da Assembleia 328 

Legislativa do Piauí – ALEPI (Teresina/PI). A diretoria agradece o convite do CRP21/PI, 329 

porém, devido à ausência de empresa licitada para compra de passagens aéreas, não será 330 

possível a participação no evento. DELIBERAÇÃO: plenária acusou ciência. 4.9) 331 

Recebimento Ofício 007/2022 - MNPR-ES: A Gerente Técnica informou o recebimento 332 

do Ofício 007/2022 do Movimento Nacional de População de Rua do Espírito Santo 333 

(MNPR-ES) solicitando ajuda financeira para Hospedagem e Alimentação da Srª. 334 

Rosangela Cândido do Nascimento do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de 335 

Rua ES, para participação no V Encontro Nacional de Consultórios na e de Rua, que 336 

ocorrerá nos dias 11 a 13 de agosto de 2022, na Escola Politécnica da USP - Campus 337 
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Butantã, São Paulo A diretoria reconhece a importância do Encontro, entretanto, 338 

o Conselho profissional, enquanto Autarquia Federal que tem como objetivos orientar, 339 

normatizar, fiscalizar, julgar e disciplinar o exercício da profissão de psicóloga, zelando 340 

pela fiel observância dos princípios éticos e contribuindo para o desenvolvimento da 341 

Psicologia enquanto ciência e profissão, realiza ações de orientação à categoria e à 342 

sociedade sobre a ética profissional da psicologia, normativas e referências técnicas do 343 

Sistema Conselhos de Psicologia. Assim, o custeio da participação de representantes deste 344 

conselho profissional em atividades, conforme orientações do Tribunal de Contas da União 345 

(TCU) que fiscaliza a prestação de contas desta autarquia, deve ocorrer apenas por 346 

representantes indicados diretamente pela gestão em eventos e atividades que estejam 347 

vinculadas à orientação da atuação profissional, conforme prerrogativa do Conselho 348 

profissional descrita. Dessa forma, o CRP16 não tem possibilidade de prestar auxílio 349 

financeiro para Hospedagem e Alimentação da Srª. Rosangela Cândido do Nascimento 350 

para participação no V Encontro Nacional de Consultórios na e de Rua, devido às 351 

normativas da administração pública. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.10) 352 

Evolução de Step da Assistente de RH do CRP16/ES: Cumpre informar que em fevereiro 353 

de 2022 a Assistente de RH, admitida em 21/02/2014, completou mais 24 meses de efetivo 354 

exercício no mesmo cargo, perfazendo assim o prazo de adquirir o direito de progressão de 355 

carreira/mudança de step por tempo de trabalho, conforme previsto no Plano de Cargos e 356 

Salários de 2012, vigente atualmente no CRP16/ES. Conforme ponto 5.2 da 262ª plenária 357 

ordinária realizada em 11/06/2022 a diretoria deliberou pela concessão do step no índice 358 

de 7,59% a Assistente de RH. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.11) 359 

Pagamento de Férias da Assistente Financeira:  A Gerência Administrativa e Financeira 360 

informa que no dia 25/03/2022 efetuou o lançamento de vários pagamentos, dentre os quais 361 

as férias da assistente financeira que foram de 11 a 20/04/2022. Na hora da autorização dos 362 

pagamentos, com a segunda chave J, para confirmação, por motivo não sabido, o mesmo 363 

restou na pendência n.00765587, conforme relato do Banco do Brasil. De acordo com a 364 

CLT o prazo para pagamento de férias é de dois dias antes do início do gozo, porém 365 

conforme informado acima, o valor não foi creditado a funcionária, e não houve observação 366 

de nenhuma das partes quanto a falta do pagamento, o mesmo só foi observado pela Ascont 367 

ao realizar a conciliação contábil em junho/2022, de forma que não houve o pagamento no 368 

prazo devido. Na situação mencionada, é devido ao funcionário, o pagamento em dobro do 369 

valor a ser recebido a título de férias no período; Dessa forma, ciente de suas atribuições a 370 

gerência administrativa e financeira, informa que efetuou o pagamento do valor de Hum 371 

mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos devido pelo CRP16 a 372 

funcionária, e solicita autorização para o crédito do valor excedente, bem como informa 373 

que efetuará o reembolso do valor mencionado ao CRP16, não havendo assim prejuízos à 374 

autarquia. A diretoria deliberou que a gerência administrativa e financeira proceda com a 375 

regularização da pendência e apresente comprovante de reembolso ao Conselho. E que, 376 

considerando o retorno das atividades presenciais, apresente na próxima reunião de 377 

diretoria fluxo de trabalho entre os setores de RH, Financeiro e Gerência, no que tange aos 378 

pagamentos de férias e demais direitos dos funcionários, para avaliação e aprovação da 379 

diretoria. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.12) Evento do Comitê Estadual 380 

para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (Cepet/ES): A psicóloga 381 

colaboradora, representante do CRP16/Es no CEPET-ES, informou que no dia 27 de julho, 382 

de 13h às 17h, no auditório Manoel Vereza, da Universidade Federal do Espírito Santo 383 

(UFES) acontecerá o Seminário: Implementação Do Mecanismo Estadual De Prevenção E 384 

Erradicação Da Tortura (Mepet) no Espírito Santo. Diante disso, foi solicitado a mútua 385 
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colaboração das Instituições/ Órgãos com assento no CEPET-ES, no que tange à oferta de 386 

café para o lanche da tarde durante o seminário, as entidades membras do CEPET-ES, 387 

podem colaborar como puderem. Pode ser disponibilizando o café, propriamente dito 388 

(cafezinho preto), ou de alguma outra forma que conseguir para o custeio do lanche. A 389 

diretoria reconheceu a importância do evento, entretanto, que não tem possibilidade de 390 

atender a demanda devido o curto prazo. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 391 

4.13) XII Congresso Brasileiros de Pesquisadores/as Negros/as - XII COPENE: A 392 

psicóloga colaboradora, Júlia Carvalho, informou que ocorrerá de 11 a 16 de setembro de 393 

2022, em Recife-PE, o XII Congresso Brasileiros de Pesquisadores/as Negros/, onde 394 

também acontecerá reunião do Fórum de Psicólogas e Psicólogos Negros. A psicóloga 395 

comunicou a importância do CRP16/Es estar presente no referido evento e se colocou à 396 

disposição para ser representante no evento. A diretoria reconheceu a importância do 397 

evento, entretanto, que não tem possibilidade de compra de passagens aéreas, devido a 398 

ausência de empresa licitada. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.14) 399 

Restituição de valor referente a quinta parcela da anuidade 2022 paga a maior: A 400 

profissional, Helia dos Santos Neves – CRP16/7510, entrou em contato com o Setor de 401 

Cobrança do CRP16/ES solicitando o reembolso de pagamento feito a maior referente 402 

a quinta parcela da ANU2022, pois como já havia pago a primeira parcela em 31/01/2022 403 

e posteriormente pagou a cota única em 30/03/2022, acabou gerando na 5ª e última parcela 404 

um “pgto a maior”, o valor a ser restituído é de R$ 101,29, pois a segunda parcela já estava 405 

vencida e ouve cobrança de juros/multa, segue em anexo recibo de pagamento emitido pelo 406 

SISCAFW e comprovantes de pagamentos emitidos pelo banco. A diretoria deliberou, em 407 

17/08, pelo reembolso do pagamento jeito a maior pela profissional Helia dos Santos 408 

Neves. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.15) Restituição de valor referente 409 

a três parcelas da ANU2022 paga em duplicidade: A profissional, Maria da Penha 410 

Freitas Tiburcio – CRP16/8802, entrou em contato com o Setor de Cobrança do CRP16/ES 411 

solicitando o reembolso de pagamento feito em duplicidade referente a ANU2022, pois já 412 

havia pago a cota única em 31/03/2022 e pagou também três parcelas das quatro que 413 

corresponde a opção de parcelamento da ANU2022 nas datas 31/03; 02/05 e 31/05/2022, o 414 

valor a ser restituído é de R$ 326,31, segue em anexos recibos de pagamento emitido pelo 415 

SISCAFW e comprovantes de pagamentos emitidos pelo banco. A diretoria, em 17/08, 416 

deliberou pelo reembolso do pagamento feito em duplicidade referente a ANU2022 pelo 417 

profissional Maria da Penha Freitas Tiburcio. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 418 

4.16) Solicitação de Folga de aniversário: A Gerente Administrativa e Financeira, Tatiani 419 

Soares Nascimento Manzoli, apresentou pedido de concessão de folga de aniversário para 420 

15 de agosto de 2022, segunda-feira, conforme cláusula trigésima nona do ACT. A 421 

Diretoria deliberou pela aprovação da folga de aniversário da Gerente Administrativa e 422 

Financeira. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.17) Solicitação de férias 423 

estagiária do Atendimento: A Estagiária do Atendimento Ana Júlia Gomes, por meio da 424 

Gerente Administrativa e Financeira solicita 15 (cinco) dias de férias, a partir do dia 29 de 425 

agosto de 2022.  A Diretoria aprovou a solicitação de férias pleiteado pela estagiária do 426 

Atendimento. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.18) Processo seletivo 427 

simplificado para a vaga de "psicóloga(o) técnica(o) de orientação, fiscalização e 428 
ética" do CRP16: A coordenadora técnica informou que entre os dias 25 a 31 de julho de 429 

2022 foram recebidos 169 currículos de psicólogas e psicólogos interessados na vaga. Para 430 

a etapa de entrevista e redação foram selecionados 15 candidatos, tendo sido realizada a 431 

seguinte classificação com a aprovação das membras da COF: 1º Jéssika Ferreira 432 

Gasparoni; 2º Bruno Ribeiro da Cunha Crespo e 3º Michelly Cristina De Nadai. Solicita-433 
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se a contratação de Jéssika Ferreira Gasparoni como psicóloga técnica de Orientação, 434 

Fiscalização e Ética, com início das atividades a partir de 29 de agosto de 2022. A diretoria, 435 

em 17 de agosto, deliberou pela contratação da psicóloga Jéssika Ferreira Gasparoni como 436 

psicóloga técnica de Orientação, Fiscalização e Ética, com início das atividades em 01 de 437 

setembro. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.19) Representação CRP16 na 438 

Ulapsi: A Gerente Técnica informou recebimento do Ofício ULAPSI-013-2022, da União 439 

Latino-americana de Entidades de Psicologia – ULAPSI, comunicando que a solicitação 440 

de filiação do CRP16 foi aprovada pelos membros do Conselho Executivo e Deliberativo 441 

da Ulapsi em reunião realizada no dia 08 de julho de 2022. A aprovação deve ser ratificada 442 

pela próxima assembleia geral da Ulapsi, prevista para ser realizada em outubro de 2022. 443 

Informa-se que a Ulapsi realizará o III Seminário Internacional da Ulapsi, assim, o CRP16 444 

foi convidado a participar do evento e solicitado apoio na divulgação. Foi solicitado os 445 

nomes e contatos das representantes atuais do CRP16 na Ulapsi para atualização no banco 446 

de dados e inclusão nos grupos de e-mail e whatsapp. A gerente técnica informou que no 447 

período do encaminhamento da solicitação de filiação foram encaminhados os dados de 448 

conselheiros que estava na presidência e vice-presidência do CRP16.A diretoria deliberou 449 

pela manutenção dos conselheiros indicados anteriormente, com revisão pela próxima 450 

gestão do Conselho. E aprovou a divulgação do III Seminário Internacional da Ulapsi. 451 

DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.20) Convite CRECI-ES: O Conselho 452 

Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-ES) encaminhou convite para participação na 453 

Solenidade em Homenagem e Reconhecimento do profissional no Mercado Imobiliário, 454 

no dia 27 de agosto de 2022, às 21 horas, no Centro de Convenções de Vila Velha. A 455 

diretoria agradeceu o convite, porém informou que não tem disponibilidade devido agenda 456 

já estabelecida. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.21) Representação 457 

CRP16 em palestra na Faculdade ESFA: A conselheira Mirna Borges Ramos informou 458 

impossibilidade de comparecer à palestra na Escola Superior São Francisco Assis (ESFA), 459 

no dia 18 de agosto de 2022. Dessa forma, a gerente técnica se disponibilizou a participar 460 

em conjunto com a assessora do CREPOP, solicitando dessa forma custeio de diária e 461 

reembolso de quilometragem para as funcionárias. A diretoria aprovou a indicação da 462 

gerente técnica na palestra na Faculdade ESFA e autorizou o deslocamento em veículo da 463 

gerente técnica com reembolso de quilometragem pelo CRP16. DELIBERAÇÃO: A 464 

plenária acusou ciência. 4.22) Convite palestra na Faculdade Pitágoras de Linhares: A 465 

gerente técnica informou recebimento de convite da psicóloga e professora da Faculdade 466 

Pitágoras de Linhares, Lívia Rocha Helmer, para conselheira(o) do CRP16 realizar palestra 467 

sobre ética profissional e apresentação da autarquia, no dia 25 de agosto de 2022, de 19 às 468 

21 horas. A diretoria deliberou pela indicação da conselheira Edireusa Fernandes Silva, da 469 

coordenadora técnica e gerente técnica para representar o CRP16 na palestra na Faculdade 470 

Pitágoras Linhares, assim como realização de fiscalização e orientações na clínica escola. 471 

A diretoria autorizou o deslocamento em veículo da gerente técnica com reembolso de 472 

quilometragem pelo CRP16. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.23) Convite 473 

palestra na Faculdade Faesa: A gerente técnica informou recebimento de convite da 474 

Faculdade Faesa para realização de palestra sobre novas configurações de atuação do 475 

Psicólogo trazidas pela pandemia, dando ênfase aos desafios e a postura ética necessária a 476 

este profissional nas redes sociais e nas possibilidades de atendimentos online, no dia 29 477 

de agosto de 2022, às 9 horas e às 18h45min. A diretoria deliberou pela indicação da 478 

psicóloga técnica Manuelle T. R. Bastianello na palestra na Faculdade Faesa, no dia 29 de 479 

agosto, apenas às 9 horas. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou ciência. 4.24) Convite 480 

palestra no Centro Universitário Multivix Cachoeiro de Itapemirim: A gerente técnica 481 
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informou recebimento do Ofício Coordenação de Curso Psicologia n° 011/2022, do Centro 482 

Universitário Multivix, com convite para participação da conselheira Maria Carolina F. B. 483 

Roseiro na mesa de abertura da Semana da Psicologia com o tema “60 anos da Psicologia 484 

no Brasil: Avanços e Desafios do fazer Psi”, a mesa terá como tema “Reflexões sobre a 485 

regulamentação da Psicologia no Brasil”, ocorrerá no dia 31 de agosto de 2022 às 486 

19h00min. A conselheira informou disponibilidade em representar o CRP16 no evento, 487 

solicita custeio de diária e transporte. A diretoria aprovou a participação da conselheira 488 

Maria Carolina F. B. Roseiro na mesa de abertura da Semana da Psicologia com o tema 489 

“60 anos da Psicologia no Brasil: Avanços e Desafios do fazer Psi”, no Centro 490 

Universitário Multivix – Cachoeiro de Itapemirim. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou 491 

ciência. 4.25) Convite para representante do CRP inaugurar a clínica escola de 492 

psicologia da FABRA: A gerente técnica informou recebimento de convite da Faculdade 493 

FABRA para inauguração da Clínica Escola de Psicologia Viktor Frankl, no dia 24 de 494 

agosto de 2022, às 19h30min. Informa-se que não foi localizado registro de inscrição de 495 

pessoa jurídica da referida Clínica Escola no Conselho com o CNPJ da Faculdade FABRA.  496 

A diretoria deliberou que a Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP16 realize 497 

orientação a Faculdade Fabra quanto a necessidade de inscrição de clínicas escolas 498 

enquanto pessoa jurídica no Conselho. A diretoria informou a indisponibilidade de 499 

comparecer no evento devido agendas prévias. DELIBERAÇÃO: A plenária acusou 500 

ciência. 5) DELIBERAÇÕES: 5.1) Aprovação da Resolução Crepop/CRP16: Em 501 

atenção à deliberação do ponto 5.11 da 262ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 11 502 

de junho de 2022, a Assessora do Crepop encaminha para aprovação a Resolução CRP16 503 

nº 006/2022, que institui e regulamenta a unidade do Centro de Referência Técnica em 504 

Psicologia e Políticas Públicas (Crepop) no âmbito do CRP16, construída em conjunto com 505 

a Assessoria Jurídica do CRP16/ES. DELIBERAÇÃO: a plenária aprovou a minuta de 506 

resolução apresentada. 5.2) Compra de Horas Complementares em ABA: Em 507 

03/08/2022, a COF recebeu uma consulta sobre o processo licitatório da SESA para compra 508 

de horas complementares em ABA no município de Piúma/ES. Segundo a psicóloga, após 509 

o acionamento de uma mãe, a justiça determinou que o Estado deve arcar com o tratamento 510 

em ABA para crianças. Inicialmente, o Município teria contratado as(os) profissionais via 511 

consórcio, sem contudo contar com todas(os) profissionais, a exemplo da(o) Terapeuta 512 

Ocupacional, cuja contratação o Município não providenciou. A psicóloga também 513 

informou que a carga horária de 10h que havia sido determinada judicialmente, não tem 514 

sido arcada pelo Município, que tem provido apenas 2h. O que teria levado a SESA a abrir 515 

o processo para contratação de outros profissionais que irão cumprir as 8h restantes. A 516 

solicitante considera que essa divisão da equipe no atendimento à criança, torna precária a 517 

aplicação da abordagem e pode gerar comprometimentos aos resultados. Segundo ela, que 518 

disse possuir uma clínica em Piúma e prestar serviços ao Município, essa situação tem 519 

gerado casos de depressão com apresentação de ideação suicida em responsáveis legais das 520 

crianças. Durante a realização da 282ª Reunião Ordinária da COF, realizada em 521 

15/08/2022, foi deliberado pelo envio à Diretoria, da solicitação de esclarecimentos e 522 

orientações apresentados pela psicóloga, acerca da licitação realizada pela SESA para 523 

compra de horas complementares para o tratamento em ABA de crianças autistas do 524 

município de Piúma. Segundo as informações apresentadas, foi sentenciado através de ação 525 

civil pública que o Estado disponibilizasse o tratamento de horas complementares, em 526 

conformidade com os laudos de cada criança. Dessa forma, serão adquiridas através da 527 

licitação da SESA, sessões que o Município alega não poder arcar. Considerando a 528 

psicologia como base para oferta de um tratamento de qualidade nessa seara, a psicóloga 529 
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requer o posicionamento e orientação do Conselho, frente aos aspectos implicados no 530 

tratamento, considerando a responsabilidade da(o) profissional de psicologia, questões 531 

éticas relacionadas ao possível envolvimento de mais de um(a) psicóloga(o) no 532 

atendimento à cada criança, diversidades de abordagens e possíveis diferenças de 533 

percepção do sujeito, possíveis divergências de diagnósticos, possibilidade de fragilização 534 

de vínculos e agravamento de quadros. A diretoria deliberou que a COF apresente nesta 535 

reunião plenária uma minuta de ofício de orientação a ser encaminhado a SESA e a 536 

Prefeitura Municipal de Piúma. Além disso, que seja verificada a possibilidade de ação 537 

conjunta com outros conselhos profissionais. Porém, cumpre constar que devido ao curto 538 

prazo para elaboração do ofício, a equipe não conseguiu apresenta-lo nesta 539 

plenária. DELIBERAÇÃO: a plenária deliberou que a equipe técnica elabore um ofício 540 

apontando a impossibilidade de interferência de um psicólogo no trabalho do outro 541 

psicólogo simultaneamente, conforme código de ética, e informando as especialidades em 542 

psicologia, conforme a resolução CFP nº 13/2007, considerando que a especialização em 543 

ABA precisa estar relacionada a uma das treze especialidades reconhecidas pelo CFP, bem 544 

como cumprir critérios definidos pelo MEC para certificação como especialista com pós 545 

graduação lato sensu, ressaltando que a formação em cursos livres para utilização de 546 

técnicas em ABA não confere título de especialista qualificando atividade apenas como 547 

aplicação do método. Além disso, foi deliberado pelo encaminhamento de ofício a SESA 548 

solicitando a retificação do termo de referência 062/2022, e encaminhar ofício para 549 

Prefeitura de Piúma dando ciência. Por fim, a equipe técnica deverá encaminhar a ASJUR 550 

a referida demanda para análise de encaminhamentos possíveis. A minuta do ofício será 551 

encaminhada para aprovação da diretoria. 5.3) Solenidade em Homenagem a Psicologia: 552 

A gerente técnica informou recebimento do Ofício 10/2022 do Vereador da Câmara de 553 

Vitória, Armandinho Fontoura, informando a realização de Sessão Solene em Homenagem 554 

a Psicologia, no dia 20 de setembro de 2022, às 19 horas. Dessa forma, foi agendada 555 

reunião com o referido vereador, sendo informado sobre as comemorações e Sessões 556 

Solenes que estão sendo realizadas no Brasil em alusão aos 60 anos da regulamentação da 557 

Psicologia. Assim, ficou definido que a Sessão Solene ocorrerá no dia 22 de setembro de 558 

2022 (quinta-feira), às 18 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória. O CRP16 559 

poderá indicar 150 profissionais a serem homenageados na Solenidade. Foi acordado que 560 

o CRP16 verificará a regularidade ética dos profissionais homenageados pelo vereador. O 561 

vereador solicitou que seja encaminhada a listagem com contatos das profissionais 562 

homenageadas para que possam realizar os convites e confirmação de presença. A 563 

assessora de gestão encaminhou convite para participação do Conselho Federal de 564 

Psicologia. Em reunião a diretoria deliberou pela indicação para homenagem: conselheiras 565 

do primeiro ao sexto plenário, que cumpriram todo mandato, conselheiras a tomar posse 566 

do sétimo plenário, funcionárias psicólogas do CRP16, psicólogas colaboradoras do quinto 567 

e sexto plenário do CRP16, coordenadoras dos cursos de psicologia das IES, presidente do 568 

CFP, a ex psicóloga técnica Martha Duarte Ferraz Arrebola (16/966), a psicóloga Ana Rita 569 

Costa Gomes (16/0004), além de solicitar ao vereador homenagem ao CFP. A diretoria 570 

também deliberou que a gerente técnica e assessora de gestão apresentem, nesta plenária, 571 

listagem nominal das profissionais homenageadas na solenidade. DELIBERAÇÃO: a 572 

plenária aprovou a lista de psicólogas homenageadas apresentada, e indicou que deve ser  573 

verificada a regularidade das profissionais, e triagem de representatividade de profissionais 574 

por área de especialidade da psicologia. Os convites para as homenageadas do CRP16 será 575 

realizado pela Assessoria de Gestão com suporte do CREPOP. A Plenária deliberou pela 576 

contratação de serviço de coffee-break para 150 pessoas, impressão de 200 folderes dos 60 577 
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anos da Psicologia para entrega às homenageadas, instalação de Backdrop dos 60 anos da 578 

Psicologia. Realizar convite para composição de mesa na solenidade a ANPSINEP e ao 579 

núcleo capixaba ABRAPSO. 5.4) Representação CELGBT: A CGENDS indicou as 580 

psicólogas Barbara Ribeiro Malacarne Paiva(CRP16/5927) e Gabriela Faria de Souza 581 

(CRP16/5235) como representantes titular e suplente, respectivamente, do CRP16 no 582 

Conselho Estadual LGBT. DELIBERAÇÃO: a Plenária aprovou as indicações. 5.5) 583 

Solicitação de Transposição Orçamentária: Considerando a necessidade de adequação 584 

das despesas ao orçamento contábil, bem como a utilização maior de algumas rubricas, a 585 

gerente administrativa e financeira solicita remanejamento de saldo orçamentário das 586 

contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários   R$5.000,00 (Cinco mil 587 

reais), 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática    R$5.000,00  (Cinco mil 588 

reais), a serem distribuídos nas seguintes contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de 589 

publicação de Editais  R$5.000,00 (Cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço 590 

de Assessoria e Consultoria R$ 3.000,00 (Três mil reais), 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - 591 

Indenizações, Restituições e Reposições R$2.000,00 (Dois mil reais).DELIBERAÇÃO:  a 592 

plenária homologou a solicitação de transposição orçamentária. 5.6) Solicitação de 593 

Transposição Orçamentária: Considerando a necessidade de classificação específica dos 594 

custos com eventos, a gerente administrativa e financeira solicita remanejamento de saldo 595 

orçamentário das contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.049- Locação de Espaço Para 596 

Eventos R$3.555,50 (Três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 597 

centavos), para a conta de 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação. Ressalta 598 

que os saldos de ambas as contas estão reservados e serão utilizados para o mesmo evento, 599 

sendo a transposição apenas para a classificação correta dos custos. DELIBERAÇÃO: a 600 

plenária homologou a solicitação de transposição orçamentária. 601 

5.7) Apresentação de Reformulação Orçamentária:  Considerando a arrecadação de 602 

84% da receita orçada para o ano de 2022, bem como reajustes contratuais com índices de 603 

inflação superiores ao estimado à época da elaboração orçamentária, assim como a 604 

necessidade investimento na sede do Conselho, a gerente administrativa e financeira 605 

apresenta a primeira reformulação orçamentária do ano exercício de 2022 para aprovação 606 

do plenário. DELIBERAÇÃO: a plenária aprovou a reformulação orçamentária do ano 607 

exercício de 2022. 5.8) Feriado de Setembro: A gerencia administrativa e financeira 608 

solicitam deliberação sobre o expediente no dia 09 de setembro de 2022 (sexta-feira), tendo 609 

em vista que os feriados dos dias 07 e 08 de setembro (quarta e quinta-feira) 610 

respectivamente. DELIBERAÇÃO: a plenária deliberou pela manutenção do calendário de 611 

feriados e pontos facultativos aprovados anteriormente, na XXX Plenária Ordinária. 5.9) 612 

Acompanhamento deliberações: Atendendo à solicitação da conselheira presidente as 613 

gerentes e assessorias apresentaram o cumprimento das deliberações de Reuniões Plenárias 614 

e de Diretoria, estando as seguintes deliberações a serem finalizadas: 1) Acompanhamento 615 

e suporte ao processo eleitoral – em andamento, o processo eleitoral inicia em 23 de agosto 616 

de 2022, a assessora de gestão continua dando suporte a CRE e cumprindo com as 617 

atribuições que lhe cabem. 2) Implementação do SEI – em andamento, no dia 17/08 ocorreu 618 

uma reunião da equipe do CRP16/ES com o técnico de TI do CFP para apresentação do 619 

sistema. A próxima etapa da implementação é a ambientação da equipe no “sistema teste” 620 

e alinhamento do uso do SEI com outros CRs. 4) Atividades em alusão aos 60 anos da 621 

Psicologia – em andamento, o seminário foi realizado em 20 de agosto de 2022, existem 622 

outras atividades planejadas pela Comissão Organizadora que estão em andamento. 5) 623 

Vídeos do Projeto CRP16-Orienta – foi realizado o vídeo sobre inscrição de Pessoa 624 

Jurídica, sobre o que é o conselho, havia proposta de ser realizado junto com os materiais 625 
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dos 60 anos da psicologia, pelas conselheiras que foram presidentes no VI plenário, 626 

entretanto não foi possível a realização. 6) Acessibilidade no site do CRP16 – foi realizado 627 

levantamento, a empresa WL está realizando estudo das adaptações necessárias para 628 

atender a demanda. 7) Proposta de Calendário de Orientação nas IES – não foi cumprido 629 

todo calendário devido a dificuldades de agendas de conselheiras(os), assim como período 630 

de provas e recesso das aulas nas IES. 8) Proposta de evento da CGENDS – a CGENDS 631 

optou por aguardar a possibilidade de compras de passagens aéreas para convidar 632 

palestrantes externos.  10) Definição de Autoridade LAI – necessária nova publicação de 633 

Portaria com atualização dos nomes, conforme cargos, porém sugere-se a mudança de 634 

gestão para nova publicação. 11) Licitação de telecomunicação – foi realizada a 635 

contratação de novos serviços, não foi instalado o telefone fixo, a operadora informou não 636 

ter porta disponível, está verificando possibilidades, caso não seja instalado até setembro, 637 

propõe-se a judicialização, tendo em vista contrato efetivado. 12) Repactuação com 638 

Adservcon, Administração Serviços e Contabilidade – em andamento, está sendo 639 

finalizado contrato de repactuação. 13) Contratação de estagiária de nível técnico 640 

administrativo - não tiveram candidatos com perfil, previsão de realizar nova seleção em 641 

setembro. 14) Alternativas para atendimento remoto -  a diretoria deliberou que a gerência 642 

administrativa e financeira entrasse em contato com empresas prestadoras de serviço de 643 

atendimento automatizado, para levantamento das possibilidades de implementação e 644 

custos, o levantamento ainda será realizado. 15) Descarte de bens inservíveis do CRP16 - 645 

foi realizado descarte das cadeiras, restando descarte de equipamentos eletrônicos e de 646 

informática. 16) Reforma da Sede do CRP16 - Falta licitar empresa para execução da obra, 647 

sendo necessária a reformulação do orçamento. 17) Realização de Concurso Público -  a 648 

Plenária deliberou pela contratação de empresa para atualização e revisão do PCS, assim 649 

como instituir metodologia de avaliação de desempenho no CRP16, ser realizada licitação 650 

para contratação de serviços secundários de apoio administrativo, posteriormente a revisão 651 

do PCS será realizado concurso público; as contratações serão realizadas após a 652 

reformulação do orçamento. 18) Cronograma de licitações / prioridades – a Diretoria 653 

elaborou a seguinte proposta de reordenação de prioridades na execução das licitações: a – 654 

Realização do 6º COREP-ES; b – Mala Direta; c - Serviços de Informática; d - Reforma da 655 

Sede; e – Mobiliário; por dispensa de licitação: a – serviços para processamento e gestão 656 

de arquivo; b – avaliação de patrimônio; c – concurso público. Foram realizadas as 657 

licitações para a realização do 6º COREP-ES e Mala Direta, sendo necessária a 658 

reformulação do orçamento para realização das demais licitações. A Gerência 659 

administrativa e Financeira propõe a seguinte reformulação nas licitações: a – Apoio 660 

administrativo, b - Reforma da Sede, c - Passagens aéreas, d - serviços para processamento 661 

e gestão de arquivo, e - serviços de informática, f – Mobiliário, g – coffe break; por dispensa 662 

de licitação: a - concurso público em 2023; b – contratação de empresa para revisão do 663 

PCS. DELIBERAÇÃO: a plenária acusou ciência nas demandas que foram apresentadas e 664 

deliberou que seja realizado em 2022: a – Apoio administrativo, b - Reforma da Sede, c - 665 

Passagens aéreas, d - contratação de empresa para revisão do PCS, e – contratação de RPA 666 

para realização de planejamento estratégico do VII Plenário. 5.10) Plano de trabalho 667 

2023: A gerente técnica informou que conforme Manual de Procedimentos administrativos 668 

e Financeiros, o CRP deve encaminhar ao CFP a proposta orçamentária para o exercício 669 

seguinte até 30 de setembro, devendo ser apresentado em conjunto o plano de Trabalho. 670 

Solicita-se orientações do plenário quanto às ações a constar no Plano de Trabalho 2023. 671 

DELIBERAÇÃO: a plenária deliberou que seja priorizadas as seguintes ações: 672 

acompanhamento legislativo/parlamentar; planejamento de ações para estruturação da 673 
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implementação de subsedes; contratação de empresa de transporte; revisão da resolução 674 

CRP16 03/2021; licitação de empresa de serviços de tradução e interpretação; locação de 675 

espaços para realização de atividades do CRP16; licitação de empresa para transmissão 676 

online dos eventos; licitação para contratação de assessoria de comunicação; ações de 677 

interiorização; implementação de acessibilidade no CRP16; realização de eventos 678 

temáticos com participação de entidades nacionais da psicologia, na sede e no interior; 679 

realização de oficinas e seminários sobre resoluções; realização de ações de fiscalização e 680 

orientação nas IES e nas clinicas escolas; contratação de serviços de atendimento virtual; 681 

oficina de orientação sobre o funcionamento da COE, COF e comunicação institucional.  682 

5.11) Atividades de transição de gestão: Conforme calendário de reuniões plenárias de 683 

16/02/22, a Reunião Plenária Ordinária de setembro está prevista para ocorrer em 17 de 684 

setembro de 2022, conforme planejamento de transição, a referida plenária será de 685 

transição com a participação de integrantes da próxima gestão. Informa-se que a posse da 686 

próxima gestão está agendada para o dia 23 de setembro de 2022, sexta-feira. Destaca-se 687 

que em 2019 o CFP encaminhou o Manual com recomendações para a transição de gestão, 688 

inclusive quanto a documentação que deve ser repassada à próxima gestão, entretanto, até 689 

o momento o CRP16 não recebeu orientações do CFP. Dessa forma, encaminha-se ponto 690 

caso a plenária tenha orientações para o período de transição. DELIBERAÇÃO: a plenária 691 

deliberou por seguir as recomendações do Manual de transição de 2019 do CFP, 692 

apresentação da Resolução CRP16 nº 03/2021, realização de oficina de orientação sobre a 693 

POF e CPD, CATE, processos administrativos e comunicação institucional, que seja 694 

entregue o Regimento Interno de forma impressa para os novos conselheiros. 5.12) 695 

Solicitação de inscrição de Pessoa Jurídica – Na 263ª Reunião Plenária Ordinária foi 696 

aprovada a solicitação de inscrição da pessoa jurídica A Priori Psicologia Ltda (CNPJ: 697 

45.904.972/0001-49). Contudo, durante levantamento realizado pela equipe técnica sobre 698 

os tipos de CNAES das pessoas jurídicas que têm solicitado inscrição no CRP 16/ES, foi 699 

identificado que a referida PJ, apresenta em sua descrição de atividades econômicas 700 

secundárias o Código de CNAE 87.20-4-99 – Atividades de assistência psicossocial e à 701 

saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e 702 

grupos similares não especificados anteriormente. O referido Código, qualifica a pessoa 703 

jurídica como Comunidade Terapêutica, tendo sido informado à esta empresa sobre a 704 

necessidade da complementação da documentação que havia sido protocolada no pedido 705 

de inscrição, a fim de que sejam cumpridos os estabelecimentos da Resolução CFP Nº 706 

13/2019 ou alteração contratual para retirada desse CNAE. Alegando dificuldades para 707 

realização da alteração contratual, a empresa perguntou sobre a possibilidade de declarar 708 

por escrito ao Conselho que apesar de possuir o CNAE em seu CNPJ, não possui intenção 709 

de ofertar tal serviço no momento, voltando a informar ao Conselho em caso de resolver 710 

vir a ofertar futuramente. Em consulta, o assessor jurídico considerou que caberia ao Pleno 711 

tal decisão, mediante submissão de relatório de fiscalização e a declaração que a empresa 712 

sugeriu fazer. A equipe técnica considera que a realização de visita ao endereço de sede do 713 

CNPJ não encerra a faculdade de assegurar que o CNPJ não venha a ser utilizado em outro 714 

local e sendo assim, entende pela necessidade de alteração do CNPJ para retirada do CNAE 715 

supracitado ou complementação da documentação da PJ para atendimento ao que 716 

estabelece a Resolução CFP Nº 13/2019. Foi informado à empresa que durante o curso do 717 

processo de inscrição, foi identificada a situação envolvendo o CNAE de Comunidade 718 

Terapêutica, sendo necessária adequação.  A diretoria, em reunião no dia 17 de agosto, 719 

deliberou que o ponto fosse encaminhado a plenária para reavaliação do pedido de 720 

inscrição do PJ A Priori, e solicitou que a COF notifique a PJ a apresentação dos 721 
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documentos previstos na Resolução CFP nº 13/2019, conforme o CNAE da PJ. 722 

DELIBERAÇÃO: a plenária deliberou por revogar a inscrição da PJ A Priori, e que a COF 723 

notifique a PJ a apresentação dos documentos previstos na Resolução CFP nº 13/2019, 724 

conforme o CNAE da PJ. 6) PROCESSOS DE TÍTULO DE ESPECIALISTA: Os 725 

Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana Nascimento encaminharam 726 

para a homologação da Plenária os Processos de Título de Especialista, em razão da reunião 727 

realizada pela Comissão de Análise para a Concessão do Título Profissional de Especialista 728 

no dia em 22 de agosto de 2022, por força da resolução CFP 013/2007, sendo deferidas as 729 

solicitações de Título de Especialista, a saber: Lorena Valadão Sarria Monti (Psicologia do 730 

Trânsito), Cristiane Yukiko Kondo (Psicologia Clínica), Bruna Cosme Bongiovani 731 

(Psicologia Clínica). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou a decisão da CATE. 7) 732 

PROCESSOS DE CANCELAMENTO PARA ELEGER CONSELHEIRO(A) 733 
RELATOR(A): Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do 734 

Nascimento encaminharam os Processos de Cancelamento para relatoria, a saber: 7.1.1) 735 

Pessoa Física: Processo (nº 903/2022– CRP16/1454) Daniella Ohlsen: O processo foi 736 

designado para relatoria da conselheira Tammy Andrade Motta. 7.1.2) Pessoa 737 

Física: Processo (nº 904/2022– CRP16/6539) Marcelly Souza: O processo foi designado 738 

para relatoria da conselheira Tammy Andrade Motta.7.1.3) Pessoa Física: Processo (nº 739 

907/2022– CRP16/6600) Andrêssa Lima dos Santos: O processo foi designado para 740 

relatoria da conselheira Tammy Andrade Motta.7.1.4) Pessoa Física: Processo (nº 741 

910/2022– CRP16/3994) José Eduardo Almeida Felix: O processo foi designado para 742 

relatoria da conselheira Tammy Andrade Motta. 7.2.1) Pessoa Jurídica: Processo (nº 743 

914/2022 – PJ/137): O processo foi designado para relatoria da conselheira Tammy 744 

Andrade Motta. 8) RELATO DE PROCESSO DE CANCELAMENTO: Os Assistentes 745 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam os 746 

Processos de Cancelamento para retorno da(o) conselheira(o), a saber: 8.1) Pessoa 747 

Física: Processo (810/2022 – CRP16/7107) Rebeca Borges Mangaraviti: O processo foi 748 

designado para relatoria do(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta para relatoria na 263ª 749 

Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por baixar em 750 

diligência: DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora. 8.2) Pessoa 751 

Física: Processo (820/2022 – CRP16/4578) Anna Paula Sampaio Barbosa: O processo 752 

foi designado para relatoria do(a) conselheiro(a)Tammy Andrade Motta para relatoria 753 

na 263ª Reunião Plenária. O(a) conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por deferir 754 

DELIBERAÇÃO: a plenária acatou o parecer da relatora. 8.3) Pessoa Física: Processo 755 

(861/2022 – CRP16/2980) Aline Alves da Silva: O processo foi designado para relatoria 756 

do(a) conselheiro(a)Tammy Andrade Motta para relatoria na 263ª Reunião Plenária. O(a) 757 

conselheiro(a) Tammy Andrade Motta optou por indeferir. DELIBERAÇÃO: a plenária 758 

acatou o parecer da relatora. 9) PROCESSO DE CANCELAMENTOS POR EX-759 

OFFÍCIO: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento 760 

encaminharam o Processo de Cancelamento por Ex-offício pelo próprio CRP16/ES, a 761 

saber: Marilene Dias Holanda – CRP16/5673 (Faculdade Europeia de Vitória) inscrita no 762 

CRP/16 em 24/08/2017, informamos que a referida profissional recebeu o Ofício de 763 

notificação de CIP vencida do CRP/16 em 19/07/2022, por descumprimento da norma 764 

instituída no artigo §10º - da Resolução CRP16/ 002/2021, consubstanciada na 765 

obrigatoriedade da substituição do certificado de colação de grau pelo diploma de formação 766 

de psicóloga(o) no prazo de 02 (dois) anos, contados da data de inscrição da(o) profissional. 767 

Cumpre ressaltar que em 16/08/2022 a referida psicóloga compareceu ao CRP/16 e 768 

realizou a devolução da CIP e declarou não ter Diploma de graduação em Psicologia, nem 769 
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interesse na solicitação de prorrogação de Carteira de Identidade Profissional 770 

Provisória. DELIBERAÇÃO: a plenária deliberou pelo cancelamento ex-offício da 771 

profissional Marilene Dias Holanda – CRP16/5673. 10) INSCRIÇÕES DE NOVOS 772 

REGISTROS PROFISSIONAIS: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva 773 

e Juliana do Nascimento encaminharam as solicitações de novas inscrições dos 774 

profissionais ao CRP16/ES, a saber:  10.1) Registro de Profissionais Online: Graziely 775 

Coutinho Mendes (Multivix – Serra); Daniela dos Santos Godoy (Favi – Instituto de Ensino 776 

Superior); Sandra Maria Rodrigues de Jesus Silva (Multivix – Cariacica); Isabely Araujo 777 

da Silva (Universidade Federal do Espirito Santo); Leidaiana Lazzarini Rosa (Faculdade 778 

Pitágoras de Linhares); Luaeus Luidson de Lima (Centro Universitário Mauricio de Nassau 779 

– UNINASSAU); Michele Jessica Alexandre Batista (Fafia- Faculdade de Filosofia, 780 

Ciências e Letras de Alegre); Priscila Conceição Viana de Mello Trabach (Favi – Instituto 781 

de Ensino Superior); Gabriela Toledo Sobral Pedras Venuto (Centro de Ensino Superior 782 

de Juiz de Fora); Evaristo Junio Conti (Favi); Samara Ladeira dos Santos (Multivix – Vila 783 

Velha); Isabel Dutra de Assis Sousa (Multivix – Vila Velha); Henrique Dias Alves Rudio 784 

(Multivix – Serra); Felipe Jose de Souza Machado (Fafia – Faculdade de Filosofia, 785 

Ciências e Letras de Alegre); Naara Marcolino Florêncio Abjaud (Multivix – Cachoeiro de 786 

Itapemirim); Kryssi Souza (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); Anderson da Silva 787 

Guimarães (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); Fábio de Oliveira Moreira (Faculdade 788 

Pitágoras de Linhares); William Douglas Saldanha Gontijo (Doctum); Miryan Lopes de 789 

Sousa (Centro Universitário Salesiano – UniSales) Jhúlia Ferreira Capistrano (Centro 790 

Universitário Salesiano – UniSales); Ákila Santana Rotelli (Multivix – Vila Velha); 791 

Samantha Almeida Bins (Multivix – Vila Velha); Gabriela Toledo Sobral Pedras Venuto 792 

(Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora); Evaristo Junio Conti (Favi); Samara Ladeira 793 

dos Santos (Multivix – Vila Velha); Isabel Dutra de Assis Sousa (Multivix – Vila Velha); 794 

Henrique Dias Alves Rudio (Multivix – Serra); Felipe Jose de Souza Machado (Fafia – 795 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre); Naara Marcolino Florêncio Abjaud 796 

(Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); Kryssi Souza (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); 797 

Anderson da Silva Guimarães (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); Fábio de Oliveira 798 

Moreira (Faculdade Pitágoras de Linhares); William Douglas Saldanha Gontijo (Doctum); 799 

Miryan Lopes de Sousa (Centro Universitário Salesiano – UniSales) Jhúlia Ferreira 800 

Capistrano (Centro Universitário Salesiano – UniSales); Ákila Santana Rotelli (Multivix – 801 

Vila Velha); Samantha Almeida Bins (Multivix – Vila Velha); Beatriz Daniel Cravo 802 

(FAVI); Vanderléia da Consolação Suella (Multivix – Serra); Robert Alverino Dias 803 

Nazario (Multivix – Cachoeiro de Itapemirim); Daniele Carolina Cesar Zeni (Multivix 804 

Cariacica); Iuri Pizetta Moschen (Universidade Federal Fluminense); Marciete Gonçalves 805 

de Oliveira Gomes (Multivix – Serra); Vanda Nolasco Sepulcro (Multivix – Cariacica); 806 

Michelle Melo Ramos (Multivix – Vitória); Valesca Ramos Ferreira (Multivix – Vila 807 

Velha).  DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a solicitação de registro profissional. 808 

10.2) Registro de Profissionais Presenciais: Cecilia Matos Ribeiro (Multivix – Vitória); 809 

Ana Luiza da Cunha Marchi (Universidade de São Paulo); Ligia Tomé Soares Carrareto 810 

(Centro Universitário Salesiano – UniSales); Keila Brum Conceição Morosini (Faculdade 811 

Pitágoras de Linhares); Jamille Panetto Blandino Gobetti (Multivix – Vitória); Karina da 812 

Silva Jacobina (Multivix – Vitória); Glória Flegler (Universidade Vila Velha); Gabriella 813 

Sampaio Santos Almeida (Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna); David de 814 

Souza Silva (Universidade Vila Velha); Felipe Souza Lima Paulo (Universidade Vila 815 

Velha); Larissa Lima Pereira (Universidade Vila Velha);     Secato Nalesso (Universidade 816 

Vila Velha); Carolina Gomes da Silva (Centro Universitário FAESA); Lindinalva Silva de 817 
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Jesus (Centro Universitário FAESA); Erika Vieira Ferreira (Universidade Vila Velha); 818 

Sintia Schmidel Steiner (Centro Universitário FAESA); Ana Julia Ferrari (Centro 819 

Universitário UniSales); Lucilene de Oliveira (FAVI - Instituto de Ensino Superior); 820 

Thiago Icaro de Lima Jorge (Universidade Vila Velha-ES); Gabriella Sampaio Santos 821 

Almeida (Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna); David de Souza Silva 822 

(Universidade Vila Velha); Felipe Souza Lima Paulo (Universidade Vila Velha); Larissa 823 

Lima Pereira (Universidade Vila Velha); Barbara Secato Nalesso (Universidade Vila 824 

Velha); Carolina Gomes da Silva (Centro Universitário FAESA); Lindinalva Silva de Jesus 825 

(Centro Universitário FAESA); Erika Vieira Ferreira (Universidade Vila Velha); Sintia 826 

Schmidel Steiner (Centro Universitário FAESA); Ana Julia Ferrari (Centro Universitário 827 

UniSales); Lucilene de Oliveira (FAVI - Instituto de Ensino Superior); Thiago Icaro de 828 

Lima Jorge (Universidade Vila Velha-ES); Amanda Klein dos Santos (FAVI); Felipe Julio 829 

Haese Kruger (Universidade Vila Velha-ES); Patrícia de Andrade Soares (Universidade 830 

Vila Velha-ES); Carolina Zandomênico Gomes Universidade Vila Velha-831 

ES).  DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a solicitação de registro profissional. 832 

 10.2.1) Inscrições de Pessoa Jurídica: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio 833 

Silva e Juliana do Nascimento encaminharam as solicitações de novas inscrições de Pessoa 834 

Jurídica ao CRP16/ES, a saber: Clínica Conceito LTDA (39.451.066/0001-33); Recriar 835 

Saúde Especializada (37.894.577/0001-02); Ariane Freire Tavares Brandão – ME 836 

(43.720.704/0001-41); Sarah M C Auer Psicologia (45.964.791/0001-08); Multivix 837 

Cachoeiro Ensino, Pesquisa e Extensão LTDA (02.213.188/0001-81); Espaço Clínico 838 

Agalma LTDA (38.439.473/0001-62). DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a 839 

solicitação de registro profissional. 11) SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 840 

SECUNDÁRIA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do 841 

Nascimento encaminharam a solicitação de Inscrição Secundária ao CRP16/ES Clara 842 

Miranda Ferraz Zauza (FAMINAS - Faculdade de Minas); Kelsylene de Andrade Nether 843 

(Faculdade Ciências da Vida).  DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a solicitação de 844 

inscrição secundária. 12) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 845 

SECUNDÁRIA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do 846 

Nascimento encaminharam a solicitação de Prorrogação de Inscrição Secundária ao 847 

CRP16/ES: Priscila Balthazar Chrispim (Centro Universitário Hermínio da Silveira -  UNI 848 

IBMR). DELIBERAÇÃO: a plenária homologou a solicitação de prorrogação de inscrição 849 

secundária. 13) SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: Os Assistentes 850 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam as 851 

solicitações de inscrição por Transferência ao CRP16/ES: Samara Alves Avanzi 852 

(Universidade Vale Do Rio Doce (MG); Erik Vinicius Mendanha de Matos (Centro 853 

Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB); Helio Vasques Filho 854 

(Universidade Católica de Petrópoles). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou pela 855 

aprovação das solicitações de transferência de registro profissional. 14) PEDIDO DE 856 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DA CARTEIRA PROVISÓRIA: Os Assistentes 857 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam a 858 

solicitação de Inscrição Secundária ao CRP16/ES:  Rhayany Freitas Louzada 859 

(Universidade Vila Velha). DELIBERAÇÃO: A plenária homologou a solicitação 860 

prorrogação de carteira de identidade profissional provisória. 15) PROCESSO DE 861 

CANCELAMENTOS POR EX-OFFÍCIO: Os Assistentes Administrativos Denner 862 

Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam o Processo de Cancelamento por 863 

Ex-offício pelo próprio CRP16/ES, a saber: Katia Correa Assis Rodrigues (Faculdade 864 
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Européia de Vitória), visto que em 28/07/2022 a Diretoria indeferiu a terceira solicitação 865 

de prorrogação de Registro Provisório. DELIBERAÇÃO: a plenária homologou pela 866 

aprovação do cancelamento ex-offício de registro profissional de Katia Correa Assis 867 

Rodrigues. 16) REATIVAÇÃO DE REGISTROS PROFISSIONAIS: Os Assistentes 868 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento encaminharam a 869 

solicitação de reativação do registro profissional ao CRP16/ES, a saber: Talita Rangel de 870 

Azeredo Pereira (Centro Universitário São Camilo – 871 

ES); Solange Aparecida da Silva FAESA - Faculdades Integradas Espírito Santense). 872 

DELIBERAÇÃO:  A plenária homologou solicitação de reativação de registros 873 

profissionais. 17) SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE ANUIDADE DE PESSOA 874 

JURÍDICA: Os Assistentes Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do 875 

Nascimento encaminharam a solicitação para a isenção de anuidade 2020, 2021 e 2022 ao 876 

CRP16/ES, a saber: Centro de Vivências Despertar para Vida – CNPJ: 05.961.403/0001-877 

10: DELIBERAÇÃO: A plenária homologou a isenção de anuidade da Pessoa Jurídica 878 

Centro de Vivências Despertar para Vida nos anos de 2020 a 2022.  18) SOLICITAÇÃO 879 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL: Os Assistentes 880 

Administrativos Denner Griggio Silva e Juliana do Nascimento informaram que a 881 

psicóloga Vanderleia Soares de Oliveira (CRP16/702) questionou recebimento de 882 

cobrança de anuidade, tendo em vista que se encontra com registro cancelado desde 2007. 883 

Ao verificar a pasta da profissional foi localizada solicitação de cancelamento realizada em 884 

07 de fevereiro de 2007, não foi localizado nas atas de Reunião de Diretoria e Plenária a 885 

deliberação da solicitação. No Siscaf consta que a Psicóloga solicitou cancelamento no 886 

Conselho em 20 de março de 1997 e inscrição em 21 de março de 1997; a psicóloga teve 887 

anuidade gerada até 2006, posteriormente após 2016. Dessa forma, considera-se que 888 

ocorreu um erro no Sistema, que a psicóloga teve seu registro cancelado, porém a partir de 889 

2016 retornou a cobrança de anuidade. Encaminha-se ponto para avaliação da Diretoria 890 

referente a solicitação de cancelamento de registro profissional da psicóloga Vanderleia 891 

Soares de Oliveira (CRP-16/702). Tendo em vista a documentação verificada que reforça 892 

a possibilidade de erro no sistema, a diretoria aprovou a solicitação de cancelamento de 893 

registro profissional da psicóloga Vanderleia Soares de Oliveira (CRP-16/702), a partir da 894 

data solicitada no documento constante na pasta da psicóloga, deliberou que sejam 895 

canceladas as cobranças de anuidade de 2016 a 2022. DELIBERAÇÃO: a plenária 896 

homologou a solicitação de cancelamento. Sem mais a tratar, a reunião plenária ordinária 897 

encerrou às 17 horas e eu, Conselheira Mirna Borges Ramos, secretariei a reunião e lavrei 898 

a presente ata, que será assinada por mim e pelas(os) demais presentes. 899 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 900 

 901 

 902 

Tammy Andrade Motta  

Conselheira Presidente do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Bruno da Silva Campos  
Conselheira Vice-presidente do VI Plenário do CRP16/ES 
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Mirna Borges Ramos 

Conselheira Tesoureira do VI Plenário do CRP16/ES  

 

 

Ana Claudia Gama Barreto  
Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

Edireusa Fernandes Silva  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro  

Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Patrícia Santiago Portugal  
Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Pedro Henrique de Oliveira Carvalho  
Conselheira do VI Plenário do CRP16/ES 

 

 

 

Thiago Pereira Machado  

Conselheiro do VI Plenário do CRP16/ES

 

 

 

Victor Hugo da Silva  

Conselheiro do VI Plenário do CRP16/ES

 


