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l ªos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta

2 . minutos, na sede do Conselho Federal de Psicologia CFP, situado no Setor de

3 Administração Federal Sul, quadra dois, bloco B , Edifício Via Offíce, térreo, sala cento e

4 quatro. Brasilia, Distrito Federal, iniciou-se a trigésima quinta plenária do décimo sétimo

5 plenário do Conselho Federal de Psicologia. Estavam presentes nessa ocasião: Ana Sandra

6 Fernandes Arcoverde Nóbrega, Andréa Esmeraldo Câmara,- Célia Zenaide da Silva, Daniela

7 Sacramento Zanini. Fabián Javier Marin Rueda, Iolete Ribeiro da Silva, Júnia Maria Campos

8h Lara, Maria Márcia Badaró Bandeira, Marisa Helena Alves, Norma Celiane Cosmo, Paulo

9 José Barroso de Aguiar Pessoa, Paulo Roberto Martins Maldos, Rogério Giannini e Sandra

10 Elena Sposito. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega informou que a primeira remessa

11 da APAF (Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças) se dará antes da'

12 próxima plenária do CFP, assim, é urgente a definição dos pontos a serem levados para a

13 APAF neste momento Ficou combinado que diante dessa urgencra, a definiçao da

14 delegação do CFP na APAF será o primeiro ponto de pauta. PONTOS DE PAUTA. 1.

15 DELEGAÇÃO DO CFP PARA APAF DE DEZEMBRO DE 2019: Para a APAF, foram A

16 sugeridos e aprovados os nomes de Rogério Gianini, Norma Celiane Cosmo e Ana Sandra

17 Fernandes Arcoverde Nóbrega como titulares; Andréa Esmeraldo Câmara e Iolete Ribeiro da&

18 Silva como suplentes; e Daniela Sacramento Zanini como convidada. Ana Sandra Fernandes

19 Arcoverde Nóbrega informou que a cerimônia de posse estálprevista para iniciar às dezenove kw

20 horas e trinta minutos, para tanto, o segundo dia de APAF deve ser encerrado às dezesseisª

21 horas. O plenário foi informado de que todos estão convidados para a cerimônia de posse, ,/ ,

22 entretanto, não há previsão orçamentária para que o CFP custeie a vinda dos atuais

23 conselheiros para a cerimônia. 1.1 Encaminhamentos: a delegação do CFP na APAF será ML

24 composta por Rogério Giannini, Norma Celiane Cosmo e Ana Sandra Fernandes Arcoverde *

25 Nóbrega como titulares; Andréa Esmeraldo Câmara e Iolete Ribeiro da Silva como (

26 suplentes; e Daniela Sacramento Zanini como convidada. 2. PROCESSO DE Ti

27 TRANSIÇÃO DAS GESTÓES D0 CFP: Ana Sandra Arcoverde Nóbrega informou que «

28 há um Manual de Recomendações para o Processo de Transição das Gestões dos Conselhos {Off

29 de Psicologia" aprovado na APAF de maio de 2Ql9 (dois mil e dezenove) que determina um

30 processo de transição entre as gestões dos conselhos, que prevê reuniões entre um comitê
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31 composto por cinco membros da gestão atual e cinco membros da gestão que será

32 empossada. Assim, Ana Sandra Arcoverde Nóbrega sugeriu que pela gestão atual participem

33 Rogério Gianini, Norma Celiane Cosmo, Ana Sandra Arcoverde Nóbrega e Andréa

. ' 34 Esmeraldo Câmara. O plenário foi consultado sobre outro nome para compor este grupo. Foi

35 indicado e aprovado o nome de Júnia Campos Lara e, no caso, de impossibilidade da

36 participação dela, já foram aprovados também os nomes de Iolete Ribeiro da Silva e Marisa

37 Helena Alves para substituição. 2.1 Encaminhamentos: O comitê de transição das gestões

38 do CFP será composto por Rogério Gianini, Norma Celiane Cosmo, Ana Sandra Arcoverde

39 Nóbrega e Andréa Esmeraldo Câmara. de Júnia Campos Lara, Iolete Ribeiro da Silva e

40 Marisa Helena Alves ficam designadas como suplentes para a tarefa, se necessário. 3.

41 FORMALIZAÇÃO DA CONSULTA NACIONAL PARA O CFP: Rogério Gianini

42 informou que de acordo com a lei 5766/1971; o Conselho Federal de Psicologia será

43, constituído de 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) suplentes, brasileiros, eleitos por

44 maioria de votos, em escrutínio secreto, na Assembleia dos Delegados Regionais. Esse

45 procedimento deve se realizar de trinta a quarenta dias antes do início do mandato da nova

46 gestão do CFP. Desse modo, haverá uma reunião para a eleição dos membros do CFP pelos

47 delegados dos CRPs, conforme prevê a legislação, respeitando-se o resultado da consulta

48 nacional. Essa reunião será no dia oito de novembro às catorze horas da na sede do CFP,

49 considerando que 3 nova gestão se iniciará em dezenove de dezembro. 3.1

50 Encaminhamentos: A eleição para os membros do CFP pelos delegados dos CRPs,

51 conforme determina a legislação, será no dia oito de novembro às catorze horas da na sede

52 - do CFP. 4. MINUTA DE PORTARIA SOBRE GTS DA APAF: Marisa Helena Alves

53 informou que a APAF aprovou, em maio de'2019, minuta de portaria sobre regulamentação

54 dos Grupos de Trabalho. Após revisão da Gerência Jurídica e da Gerência Técnica fizeram

55 se alterações estruturais para obedecer às normas de técnica legislativa. Procurou se agrupar,

56 conforme lei sobre normas, temas nos mesmos artigºs e deixar o texto em linguagem de fácil

57 entendimento e na ordem direta. Mas diante de todas as mudanças, a Gerência Técnica do

58 CFP sugeriu pautar o ponto para a_APAF novamente. Fabián Javier Marin Rueda propôs que

59 o assunto seja pautado como um informe, explicando que o documento já foi aprovado e que

60 as alterações são de adaptação às normas de técnicas legislativas. Andréa Esmeraldo Câmara
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lembrou que na discussão da APAF ficou combinado que esse documento passaria por uma

revisão da Gerência Jurídica para fazer essa adaptação, assim, não há necessidade de reabrir ' '

a discussão, mantendo acordo com o indicativo de apresentar como informe na APAF e

pautar para reunião de presidentes, para que sejam sanadas as dúvidas, de modo a otimizar os

trabalhos da APAF. Rafael Taniguchi (Gerente substituto da Gerência Técnica) apresentou

um quadro mostrando a norma aprovada na APAF e o texto nal, após asrevisões. Fabián

Javier Marin Rueda sugeriu que o grupo que trabalhou com a elaboração do documento

inicialmente possa ser consultado para conferir essa revisão, para evitar novo debate na

APAF. 4.1 Encaminhamentos: Fabián Javier Marin Rueda, Daniela Zanini,- Iolete Ribeiro

da Silva farão uma revisão do documento, com colaboração de Clarissa Guedes e

encaminharão para a APAF, com aprovação ad referendum da plenária 5. CREPOP -

PONTOS DE PAUTA PARA APAF: Marisa'Helena Alves apresentou uma minuta de

resolução que regulamenta e institui o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e

Políticas Públicas (CREPOP) no âmbito do Conselho Federal de Psicologia. Sobre o

segundo, artigo terceiro, para incluir as normas que estão no Acordão do Tribunal de Contas .

da União a respeito de transferências por meio de convênios. Em seguida, Marisa Helena

financiamento, Norma Celiane Cosmo informou que deve ser definido de acordo com órgão ª '

de controle e não de acordo com a APAF. Assim, sugeriu alteração no texto, no parágrafo _

» W7Y
Alves apresentou os possíveis temas de pesquisa do CREPOP para o próximo ano, com base

.!

nas deliberações advindas do nono e décimo CNPs - Congressos Nacionais de Psicologia. i/
;

inclusiVa, mas ele não apareceu na relação projetada. Paulo Roberto Martins Maldos

Norma Celiane Cosmo lembrou que o plenário Linha sugerido também o tema de educação/&

aproveitou para informar que sobre a publicação referente a povos tradicionais, a meta é

lançar a referência no dia dez de novembro, e isso facilitará a participação dos conselheiros

que estiverem em Brasília. Ele complementou que o CFP conseguiu um espaço da

Universidade de Brasília para realizar o evento. Voltando à apreciação da Resolução sobre o

CREPOP, no que tange às suas atribuições, Norma Celiane Cosmo expôs que] uma das

tradições do CREPOP é a realização dos seminários de políticas públicas, assim, sugere que

essa atribuição seja inserida no texto da resolução. Sugeriu a inclusão dessa anibuição do

seminário no texto da resolução. Concluída a revisão da resolução do CREPOP, foi
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91 apreciado o projeto do Seminário Psicologia e Políticas Públicas. Ficou combinado que os

92 demais pontos desse assunto serão discutidos na plenária do dia seguinte. 5.1

93 Encaminhamentos: A minuta de resolução de regulamentação do CREPOP foi aprovada. A

94 reunião foi encerrada às vinte horas e seis 'minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Andréa

95 Esmeraldo Câmara, Conselheira Secretária do ÍFP,xa qual foi lida e ass' a por todos os

96 presentes acimà nomeados e referenciados. Gªrzón
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