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Ata da Sessão Solene de Posse das Conselheiras (os) Efetivas (os) e Suplentes do IV Plenário do

Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região, para o triênio 2019/2022, realizada no dia vinte

e seis de setembro de dois mil e dezenove, em Aracaju-SE.

1 Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 19h30min no Auditório da

2 Sociedade Médica de Sergipe - SOMESE, localizado na Rua Guilhermino Rezende, 426 - São José,

3 Aracaju - SE, realizou-se a Sessão Solene de Posse das Conselheiras (os) Efetivas (os) e Suplentes

4 do IV Plenário do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região, para o triênio 2019/2022. A

5 presente sessão foi presidida pela Psicóloga Josefa Irami Mendonça, presidente da Comissão

6 Regional Eleitoral do CRP19. A mesa foi composta além da Presidente Comissão Regional Eleitoral,

7 os membros da referida comissão, as Psicólogas Elaine Gonçalves Ramos e Thais Gonçalves Santos

8 e o psicólogo Otávio Felipe Meio Brandão. O conselheiro Claudson Rodrigues de Oliveira,

9 presidente do CRP19 na gestão 2016/2019, foi convidado para compor a mesa. Após a composição

10 da mesa, a presidente declarou aberta a sessão e executado o Hino Nacional Brasileiro. Logo em

11 seguida Josefa Irami, discursou sobre o processo eleitoral realizado através de um trabalho de

12 equipe, voluntário e transparente e sobre o resultado da eleição do sistema conselhos, ocorrida

13 em 27 de agosto de 2019, informando que a chapa "avançar e crescer a psicologia sergipana"

14 vencedora do pleito democrático, eleita com 423 votos, ou seja 50,60% dos votos válidos. Logo em

15 seguida foi pela presidente da sessão, o Conselheiro Presidente do CRP19, psicólogo Claudson

16 Rodrigues de Oliveira para fazer uso da palavra. O Conselheiro Presidente saudando os presentes,

17 iniciou sua fala informando que os últimos três anos foram marcados por diversas dificuldades e

18 desafios, mas, também, de grandes avanços para psicologia sergipana. com realização de várias

19 campanhas, a exemplo do Janeiro Branco e Setembro Amarelo, onde foram desenvolvidas

20 milhares de ações em todo o estado de Sergipe. O desenvolvimento da campanha "oriente-se",

21 aproximando a Comissão de Orientação e Fiscalização com a categoria. Realização de alguns

22 eventos de grande importância. O I Encontro de Psicólogas (os) do SUASem parceria com a SEIT;O

23 I Simpósio de Direitos Humanos e o Seminário contra o abuso e exploração sexual de crianças e

24 adolescentes em parceria com Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE; realização do I
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26 111Congresso Sergipano de Psicologia e outros eventos de grande importância para a categoria e a

27 sociedade. Falou também a criação de diversos Grupos de Trabalhos a exemplo dos GT'S de Saúde

28 Mental e Psicologia no Sistema Prisional e também a criação da Comissão de Psicologia

29 Organizacional e do Trabalho. Informou ainda, sobre o processo seletivo para estagiária (o) do

30 CREPOP;o primeiro CRP do brasil a receber pagamentos de anuidade por cartão de crédito e

31 débito, facilitando a regularização de pagamentos, inclusive o saldo deixado em conta no valor de

32 R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais). Enfatizou que seria impossível este trabalho se

33 não fosse à contribuição dos conselheiros e agradeceu especialmente aos sete conselheiros que

34 permaneceram até o final da gestão. Agradeceu aos colaboradores do CRP/19, pelo o empenho de

35 todos. Continuando e em nome do 111 Plenário, parabenizou a nova gestão, desejando a

36 continuidade de todo o trabalho realizado até aqui, e reiterou a aspiração de que a psicologia

37 sergipana evolua, independentemente de qualquer concordância ou divergência, todos são

38 psicólogos e psicólogas e que todos queremos ver a categoria firme, unida e na defesa de uma

39 sociedade mais saudável, justa, humana, e igualitária. Finalizou sua fala com a frase da grande Nise

40 da Silveira, a qual diz: "para navegar contra a corrente são necessárias condições raras: espírito de

41 aventura, coragem, perseverança e paixão.", desejando ao que se refere a frase, aos conselheiros

42 e conselheiras, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, cidadãos e cidadãs em geral relatando

43 que a psicologia sergipana precisa de todos. Logo em seguida, a mesa diretora foi desfeita e a

44 presidente da sessão, Josefa Irami Mendonça, convidando o Conselheiro Presidente Claudson

45 Rodrigues de Oliveira permanecer a mesa, para a sessão solene de posse das (os) conselheiras (os)

46 efetivas (os) e suplentes do IV Plenário do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região/SE. Logo

47 em seguida o Presidente Conselheiro Claudson Rodrigues de Oliveira, fez a leitura do Termo de

48 Posse e declarou empossados os novos membros do Conselho Regional de Psicologia da 19ª

49 Região/SE, convidando-os a assinar o Termo de Posse. Logo após a assinatura do Termo de Posse

50 pelas (os) novas (os) conselheiras (os), foi dada a palavra ao Psicólogo Naldson Meio Santos, que

51 primeiramente agradeceu aos seus familiares e em nome da nova gestão cumprimentou o ex-

52 presidente do Conselho Regional de Psicologia, o conselheiro Claudson Rodrigues e os demais

53 conselheiros do III plenário e em nome da presidente da Comissão Regional Eleitoral, Josefa Irami

Sd'donça, cumprimentou os demais membro. s da CRE do CRP19 o os funcionários do CRP19.~
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55 Iniciou seu discurso, dizendo que é com muita honra e responsabilidade maior ainda, que as (os)

56 integrantes da chapa 11 - "Avançar e Crescer a Psicologia Sergipana", recém empassadas (os),

57 como conselheiras (os) do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região/SE, estão presentes

58 nesse momento para receber os cumprimentos de todos os presentes e agradecer a cada

59 psicóloga e psicólogo que se engajou nesse processo democrático de escolha dos seus

60 representantes para o triênio 2019-2022. Citou que foi um processo acirrado, esclarecedor e que,

61 foi permitido a todas e todos conhecer um pouco mais sobre o sistema conselhos de psicologia,

62 desde a sua função mais básica e primordial de orientar e fiscalizar a atuação dos nossos

63 profissionais em defesa da sociedade, como também observar outras nuances dos fazeres dos

64 conselheiros e da transparência necessária para tornar esses fazeres legítimos, éticos e políticos.

65 Disse ainda que as propostas, em geral, se assemelharam às propostas da chapa concorrente no

66 pleito de 2019, porém, há uma proposta clara e precisa sobre o modelo de gestão que pretendem

67 implantar para a gestão no triênio 2019/2022. Enfatizou que será uma gestão de união e trabalho.

68 Finalizou seu discurso agradecendo aos presentes e clamou a todas psicólogas e todos psicólogos

69 que estiveram mobilizados no processo eleitoral que permaneçam mobilizados, atuantes

70 politicamente, questionando as instituições, que sejam entes instituintes em seus ambientes

71 laborativos e familiares, principalmente por entender que a nação estar vivenciando um contexto

72 histórico bastante conturbado e deturpado, no qual desrespeito aos direitos humanos e às

73 instituições estão evidentes e enquanto profissionais de psicologia e integrantes da sociedade civil

74 organizada, precisam ser resistentes sempre. Nada mais a acrescentar, foi dada por encerrada pela

75 Psicóloga Josefa Irami Mendonça, a Sessão Solene de Posse dos Conselheiros e Conselheiras do 111

76 Plenário do Conselho Regional de Psicologia 19ª Região/SE e eu Henrique David Alves de

77
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