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Ata da 36 Plenária do Conselho Federal de Psicologia (sábado, 30/1 1/2019)

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos,

na sede do Conselho Federal de Psicologia CFP, situado no Setor de Administração Federal

Sul, quadra dois, bloco B , Edifício Via Office, térreo, sala cento e quatro, Brasília, Distrito

Federal, iniciou-se a trigésima sexta plenária do décimo sétimo plenário do Conselho Federal de

Psicologia. Estavam presentes nessa ocasião: Andréa Esmeraldo Câmara, Célia Zenaide da Silva,

Daniela Sacramento Zanini, Elizabeth de Lacerda Barbosa, Fabián Javier Marin Rueda, Iolete

Ribeiro da Silva, Júnia Maria Campos Lara, Marisa Helena Alves, Norma Celiane Cosmo, Paulo

Roberto Martins Maldos e Sandra Elena Sposito. CONTINUAÇÃO DOS PONTOS DE

PAUTA. 4. PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL (CNAS) - SOCIEDADE CIVIL (ponto 18 da pauta original): Andréa Esmeraldo

Câmara informou que o prazo para apresentar pedido de habilitação ao Conselho Nacional de

Assistência Social (CNAS) se iniciará em dois de janeiro, assim, ela sugeriu que este ponto seja

encaminhado para a nova gestão deliberar a respeito. Iolete Ribeiro da Silva sugeriu que o

representante atual do CFP no CNAS deixe um relato por escrito com suas impressões sobre a

conjuntura atual do conselho e a previsão do que acontecerá no próximo ano, haja vista que outros

conselhos passaram por diversas mudanças, como o CONANDA Conselho Nacional dos

Direitos das Crianças e dos Adolescentes, por exemplo, que, na prática, não é mais de controle

social, acaba sendo um fórum de entidades escolhidas pelo governo. 4.1 Encaminhamentos:

Célia Zenaide da Silva e Andréa Esmeraldo Câmara farão um relato sobre o assunto para

encaminhar este ponto de pauta para decisão do próximo plenário o CFP. 5. DELEGAÇÃO DA

APAF (ponto incluído na hora): Norma Celiane Cosmo informou que em plenária anterior já

havia sido definida a delegação do CFP na APAF, composta por: Ana Sandra Arcoverde

Nóbrega, Rogério Giannini, Norma Celiane Cosmo, como titulares, e Iolete Ribeiro da Silva e

Andrea Esmeraldo Câmara como suplentes. Entretanto, Norma Celiane Cosmo não poderá ficar

todos os dias como titular em virtude de questões de seu trabalho na universidade. Assim, sugeriu

compor a delegação como convidada e incluir Fabián Javier Marin Rueda como titular. 5.1

Encaminhamentos delegação: Na delegação da APAF Norma Celiane Cosmo passará a ser

convidada e Fabián Javier Marin Rueda passará a ser titular. 5.2 Encaminhamentos CREPOP:

planejamento de atividades 2020: a convidada responsável será Marisa Helena Alves ou

Andréa Esmeraldo Câmara. 5.3 Encaminhamentos GT Revisão da Política de Orientação e
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31 Fiscalização do Sistema Conselhos de Psicologia: os convidados responsáveis serão Júnia

32 Maria Campos Lara e Aluízio Lopes de Brito; 5.4 Encaminhamentos GT para Evidenciar a'

33 Resolução nº 018/2002 (Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação a

34 preconceito e discriminação racial): as responsáveis serão Célia Zenaide da Silva e Andréa

35 Esmeraldo Câmara; 5.5 Encaminhamentos GT Laicidade e Psicologia: as responsáveis serão

36 Célia Zenaide da Silva e Andréa Esmeraldo Câmara; 5.6 Encaminhamentos GT Psicologia e

37 Esporte: o delegado responsável será Fabián Javier Marin Rueda; 5.7 Encaminhamentos GT

38 Demandas do Judiciário e Ministério Público aos Psicólogos que atuam nas Políticas de

39 Saúde e Assistência Social: a delegada responsável será Andréa Esmeraldo Câmara; 5.8

40 Encaminhamentos GT Atuação da Psicologia no Contexto de Medidas Socioeducativas: a

41 convidada responsável será Iolete Ribeiro da Silva; 5.9 Encaminhamentos GT Atuação da

42 Psicologia no Sistema Prisional: () delegado responsável será Fabián Javier Marin Rueda; 5.10

43 Encaminhamentos GT Estudo e elaboração de uma proposta de implantação de nova

44 Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo: a convidada responsável será Iolete Ribeiro

45 ' da Silva; 5.11 Encaminhamentos GT Diversidade Sexual e Gênero: a convidada responsável

46 será lolete Ribeiro da Silva; 5.12 Encaminhamentos GT Políticas para Mulheres.: Sandra

47 Elena Spósito informou que a resolução foi aprovada na APAF com certa polêmica e em seguida

48 passou pela revisão da Gerência Jurídica do CFP, estando pronta para publicação. Entretanto, no

49 Congresso Nacional, foi derrubado o veto contra a denúncia compulsória em casos de violência

50 contra a mulher. Assim, a resolução do CFP não teria validade. Por isso, ficou combinado que

51 esse GT não seja discutido na APAF. Que seja feito o indicativo para o GT estudar essa nova

52 legislação e verificar o que fazer com a nova resolução para trazer alguma proposta na próxima

53 APAF. Ficou combinado, também que seja feito um informe na reunião de presidentes sobre o

 

54 - ' assunto. A delegada responsável pela apresentação do ponto será Andréa Esmeraldo Câmara.

55 5.13 Encaminhamentos GT Revisão da Resolução nº 13/2007: a convidada responsável será

' 56 Rosane Lorena Granzotto; 5.14 Encaminhamentos GT Tecnologia da Informação: a

57 convidada responsável será Norma Celiane Cosmo; 5.15 Encaminhamentos GT Elaboração

58 da Resolução Crepop: a convidada Marisa Helena Alves será a responsável; 5.16

59 Encaminhamentos GT Educação a Distância e Cursos Irregulares: a convidada responsável

60 será Norma Celiane Cosmo; 5.17 Encaminhamentos GT Estágio: a convidada responsável será

W -Mm ma %% 52h;
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Norma Celiane Cosmo; 5.18 Encaminhamentos GT Psicoterapia: Ana Sandra Arcoverde

Nóbrega acompanha essa pauta no plenário, mas como ela estará conduzindo a mesa da APAF,

poderão apresentar ' o ponto ou Rogério Giannini ou Aluizio Lopes de Brito; 5.19

Encaminhamentos GT Realização de Avaliação Psicossocial no Trabalho das(os)

Psicólogas(os): a convidada responsável será Daniela Sacramento Zanini; 5.20

Encaminhamentos GT Parâmetros para Assistência Psicológica em Contextos de Atenção

Primária, Secundária e Terciária de Saúde: o delegado responsável será Rogério Giannini;

5.21 Encaminhamentos GT Avaliação Psicológica para, a concessão de registro e/ou porte

de armas de fogo: o delegado responsável será Fabián Javier Marin Rueda. Ficou encaminhado

que este GT deve ser priorizado na ordem da pauta da APAE; 5.22 Encaminhamentos GT

Fundo de Seções: a convidada responsável será Norma Celiane Cosmo. Para os demais pontos,

foram definidos os seguintes responsáveis: 5.23 Encaminhamentos conselheiros responsáveis

pelos pontos na APAF: Definição da Comissão Editorial da Resolução CFP N" 12/2018:

Norma Celiane Cosmo; Critérios para criação e funcionamento dos GTs de APAF: Andréa

Esmeraldo Câmara e Fabián Javier Marin Rueda. Esse ponto deverá ser pautado na reunião de

presidentes. Crepop: Planejamento de Atividades 2020: Marisa Helena Alves ou Andrea

Esmeraldo Câmara ou Fabián Javier Marin Rueda; Revisão da resolução CRP 02/2016 que

regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos: Fabián Javier Marin

Rueda; PEC 108/2019 que dispõe sobre a natureza jurídicas dos conselhos profissionais:

Andréa Esmeraldo Câmara e Rogério Giannini. Este ponto deve ser pautado também para a'

reunião de presidentes. Processo Eleitoral 2019: Iolete Ribeiro da Silva; Congresso Brasileiro

Psicologia: Ciência e Profissão - CBP: Rogério Giannini e Fabián Javier Marin Rueda. Este

ponto deve ser pautado também para a reunião de presidentes. 6. ASSISTENTE VIRTUAL

VIKI (ponto 12 da pauta original): Andréa Esmeraldo Câmara apresentou o ponto e

questionou se deve ser encaminhado à próxima gestão, considerando que é a última plenária da

gestão atual. Paulo Roberto Martins Maldos sugeriu que o CFP, através do setor Juridico,

pesquise sobre legislações no Brasil e em outros paises sobre o assunto para que possam

encaminhar à próxima gestão para discussão de forma mais subsidiada. 6.1 Encaminhamentos:

A0uvidoria do CFP deve levantar mais infomações para pautar o assunto para a próxima gestão

e já deve também consultar a Gerência Jurídica do CFP sobre a legislação relativa ao tema. 7.

7
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ATAS 35 PLENÁRIA (ponto 1 da pauta original): 7.1 Encaminhamentos: as atas foram

aprovadas por unanimidade. 8. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CRP-OZ/PE (ponto

2 da pauta original): Norma Celiane Cosmo informou que o regional teve uma nova gestão

empossada em setembro, de modo que fizeram um trabalho de recobrança e com isso a

reformulação está fundamentada pelo excesso de arrecadação no valor de R$ 300.000,00

(trezentos mil reais) prevista até dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Assim, o orçamento

original do Conselho Regional que era de R$ 3.872.866,43 (três milhões e oitocentos e setenta e

dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos ) passará para R$

4.172.866,43 (quatro milhões e cento e setenta e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e

quarenta e três centavos), que representará um aumento de aproximadamente 7,74% (sete vírgula

setenta e quatro por cento). A reformulação já foi apreciada pelos setores responsáveis no CFP e

o parecer é favorável. 8.1 Encaminhamentos: 0 parecer foi aprovado por unanimidade. 9.

REFORMULAÇÃO ORÇANIENTÁRIA CRP-08/PR (ponto 5 da pauta original): Norma

Celiane Cosmo informou que a reformulação está calcada no aporte de recursos iinanceiros

advindos de superávit de exercícios anteriores no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta

mil reais ) e no excesso de arrecadação no valor de R$ 841.840,000 (oitocentos e quarenta e um

mil e oitocentos e quarenta reais ), totalizando um aumento no orçamento de R$ 1.691.840,00

(um milhão e seiscentos e noventa e um mil e oitocentos e quarenta reais). A reformulação

referente ao superávit de exercícios anteriores justi ca se pela necessidade da compra de um

imóvel/obra/reforma/contratação de ftmcionários para a subsede (Maringá). O aumento da

receita ocorreu devido ao trabalho realizado com ações efetivas para reduzir o indice de

inadimplência, tais como a efetividade da cobrança de acordos celebrados de valores inscritos na

dívida ativa adrninisn'ativa e executiva e na grande participação de proãssionais e estudantes nos

eventos realizados pelo CRP-PR. Assim, o orçamento original do Conselho Regional que era de

R$ 8.878.571 ,57 (oito milhões e oitocentos e setenta e oito mil e quinhentos e setenta e um reais

e cinquenta e sete centavos) passará para R$ 10.570.411,57 (dez milhões e quinhentos e setenta

mil e quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), que representará um aumento

de aproximadamente 19,05% (dezenove vírgula zero cinco por cento). A reformulação já foi

apreciada pelos setores responsáveis no CFP e o parecer é favorável. 9.1 Encaminhamentos: O

parecer foi aprovado por unanimidade. 10. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DOS CRPS

N1, %%%&-e % fª
SAF SUL. Quadra 2, Lote 2, Bloco B, Ed. Via Office, Térreo, Sala 104 CEP 70.070 600 Brasília/DF Brasil

Fone: (61) 2109-0100 www.cfp.org.br

 



Consclho
Federal q:
Psicologia
_

121

122

123

124

125

126

127

128

~ 129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Ata da 36' Plenária do Conselho Federal de Psicologia (sábado, 30/1 l/2019)

PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ponto 3 da pauta original): Norma Celiane Cosmo

apresentou o orçamento dos CRPs. CRP-Ol/DF: despesa total de R$ 4.706.487,00 (quatro

milhões setecentos e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais). Aumento de inscritos de 4,75%

(quatro vírgula setenta e cinco por cento). Inadimplência prevista de 20,57% (vinte vírgula

cinquenta e sete por cento). CRP-OZ/PE: despesa total de R$ 3.634.436,06 (três milhões

seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos). Aumento de

inscritos de 12,28% (doze vírgula vinte e oito por cento). Inadimplência prevista de 35,45%

(trinta e cinco virgula quarenta e cinco por cento). CRP-03/BA: despesa total de R$ 4.778.366,06

(quatro mil setecentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e seis

centavos). Crédito adicional de: R$ 1.777.165,94 (um milhão setecentos e setenta e sete mil

cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Aumento de inscn'tos de 7,96% (sete

vírgula noventa e seis por cento). Inadimplência prevista de 29,06% (vinte e nove virgula seis

por cento). CRP-04/MG: despesa total de R$ 13.799.445,00 (treze milhões setecentos e noventa

e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Crédito adicional de: R$ 7.630.000,00 (sete

milhões seiscentos e trinta mil reais). Aumento de inscritos de 7,61% (sete virgula sessenta e um

por cento). Inadimplência prevista de 27,50% (vinte e sete virgula cinquenta por cento). CRP-

05/RJ: despesa total de R$ 16.231.518,00 (dezesseis milhões duzentos e trinta e um mil

quinhentos e dezoito reais). Crédito adicional de: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reis). Aumento

de inscritos de 20,47% (vinte vírgula quarenta e sete por cento). Inadimplência prevista de

39,10% (trinta e nove vírgula dez por cento). CRP-06/SP: despesa total de R$ 34.165.440,37

(trinta e quatro milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete

centavos). Crédito adicional de: R$ 15.643,812,00 (quinze milhões seiscentos e quarenta três

mil oitocentos eidoze reais). Aumento de inscritos de: 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis por

cento). Inadimplência prevista de 29,14% (vinte e nove vírgula catorze por cento). CRP;07/RS:

despesa total de R$ 9.418.996,28 (nove milhões quatrocentos e dezoito mil novecentos e noventa

e seis reais e vinte e oito centavos). Aumento de inscritos de 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco

por cento). Inadimplência prevista de 20,79% (vinte vírgula setenta e nove por cento). CRP-

08/PR: despesa total de R$ 7.236.711,00 (sete milhões duzentos e trinta e seis mil setecentos e

onze reais). Aumento de inscritos de 8,58% (oito vírgula cinquenta e oito por cento).

Inadimplência prevista de 17,63% (dezessete virgula sessenta e três por cento). CRP-09/GO:

W Á/VW/êªª %% j».
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despesa total de R$ 3.884.206,00 (três milhões oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e seis

reais). Crédito adicional: R$ 1.296.578,17 (um milhão duzentos e noventa e seis mil quinhentos

e setenta e oito reais e dezessete centavos). Aumento de inscritos de 6,78% (seis vírgula setenta

e oito por cento). Inadimplência prevista de 23,61% (vinte e três vírgula sessenta e um por cento).

CRP-10/PA/AP: despesa total de R$ 1.510.319,33 (um milhão quinhentos e dez mil trezentos e

dezenove reais e trinta e três centavos). Aumento de inscritos de 10,16% (dez virgula seis por

cento). Inadimplência prevista de 50,84% (cinquenta vírgula oitenta e quatro por cento). CRP-

11/CE: despesa total de R$ 2.781.292,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil duzentos e

noventa e dois reais). Aumento de inscritos de 8,90% (oito vírgula noventa por cento).

Inadimplência prevista de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento). CRP-12/SC: despesa

total de R$ 5.162.015,00 (cinco milhões cento e sessenta mil e dois e quinze reais). Aumento de

"inscritos de 10,41% (dez virgula quarenta e um por cento). Inadimplência prevista de 24,69%

(vinte e quatro virgula sessenta e nove por cento). CRP-13/PB: despesa total de R$ 1.517.447,20

(um milhão quinhentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Aumento de inscritos de 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por cento). Inadimplência prevista

de 40,14% (quarenta vírgula catorze por cento). CRP-14/MS: despesa total de R$ 1.567.079,00

(um milhão quinhentos e sessenta e sete mil e setenta e nove reais). Crédito adicional: R$

600.000,00 (seiscentos mil); Aumento de inscritos de 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco

por cento). Inadimplência prevista de 29,44% (vinte e nove virgula quarenta e quatro por cento).

CRP-lS/AL: despesa total de R$ 1.353.360,00 (um milhão trezentos e cinquenta e três mil

trezentos e sessenta reais). Aumento de inscritos de 5,05% (cinco virgula cinco por cento).

Inadimplência prevista de 49,32% (quarenta e nove virgula tinta e dois por cento). CRP-16/ES:

despesa total de R$ 2.231.685,79 (dois milhões duzentos e trinta e um mil seiscentos e oitenta e

cinco reais e setenta e nove centavos). Aumento de inscritos de 17,20% (dezessete virgula vinte

por cento). Inadimplência prevista de 36,81% (trinta e seis virgula oitenta e um por cento). CRP-

17/RN: despesa total de R$ 1.851.877,24 (um milhão oitocentos e cinquenta e um mil oitocentos

e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Crédito adicional: R$ 400.000,00 (quatrocentos

mil reais). Aumento de inscritos de 14,16% (catorze vírgula dezesseis por cento). Inadimplência

prevista de 14,82% (catorze virgula oitenta e dois por cento). CRP-18/MT: despesa total de R$

1.835.225,15 (nm milhão oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e quinze

lll; ' iii xvi%% %% jª
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181 centavos). Aumento de inscritos de 13,88% (treze virgula oitenta e oito por cento). Inadimplência

182 prevista de 28,31% (vinte e oito vírgula trinta e um porcento). CRP-19/SE: despesa total de R$

183 1.175.981,04 (um milhão cento e setenta e cinco mil novecentos eboite'nta e um reais e quatro

1 84 centavos). Aumento de inscritos de 10,75% (dez vírgula setenta e cinco por cento). Inadimplência

185 prevista de 33,19% (trinta e três vírgula dezenove por cento). CRP-20/AM/RR: despesa total de

186 R$ 1.906.856,00 (um milhão novecentos e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais). Aumento

187 de inscritos de 33,27% (trinta e três virgula vinte e sete por cento) no Amazonas e 30,26% (trinta

188 virgula vinte e seis por cento) em Roraima. Inadimplência prevista de 50,20% (cinquenta vírgula

189 vinte por cento) no Amazonas e 43,79% (quarenta e três virgula setenta e nove por cento) em

190 Roraima. CRP-21/PI: despesa total de R$ 1.597.944,15 (um milhão quinhentos e noventa e sete

191 mil novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). Crédito adicional: R$ 300.000,00

192 (trezentos mil reais). Aumento de inscritos de 9,36% (nove vírgula trinta e seis por cento).

193 Inadimplência prevista de 26,24% (vinte e seis vírgula vinte e quatro por cento). CRP-22/MA:

194 despesa total de R$ 1.564.953,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e

195 cinquenta e três reais). Aumento de inscritos de 16,24% (dezesseis vírgula vinte e quatro por

196 cento). Inadimplência prevista de 41,06% (quarenta e um virgula seis por cento). CRP-23/TO:

197 despesa total de R$ 895.681,89 (oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais ª

198 e oitenta e nove centavos). Aumento de inscritos de 4,56% (quatro vírgula cinquenta e seis por

199 cento). Inadimplência prevista de 29,07% (vinte e nove vírgula sete por cento). CRP-24/AC/RO:

200 despesa total de R$ 1.505.882,50 (um milhão quinhentos e cinco mil oitocentos e oitenta e dois

201 reais e cinquenta centavos). Aumento de inscritos de 48,17% (quarenta e oito vírgula dezessete

202 por cento) no Acre e 38,66% (trinta e oito virgula sessenta e seis por cento) em Rondônia. 3

203 Inadimplência prevista de 36,95% (trinta e seis vírgula noventa e cinco por cento) no Acre e

204 33,37% (trinta e três virgula trinta e sete por cento) em Rondônia. 10.1 Encaminhamentos: as

205 propostas orçamentárias dos CRPs foram aprovadas por unanimidade. 11. APRECIAÇÃO

206 PRESTAÇÓES DE CONTAS 2017 DOS CONSELHOS REGIONAIS (ponto 4 da pauta

207 original): Norma Celiane Cosmo explicou que antes do julgamento das contas dos CRPs pelo

208 plenário do CFP, essas contas são auditadas por empresas de auditorias independentes e

209 . analisadas por órgão/divisão de controle interno do Conselho Federal. Assim, cabe a plenária

210 apreciar e julgar. as prestações de contas referentes ao ano de 2017 (dois mil e dezessete) dos
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211 Conselhos Regionais de Psicologia. As prestações de contas foram apreciadas por blocos. Foi

2 12 indicada a aprovação plena das prestações de contas do exercício 2017 (dois mil e dezessete) dos

213 seguintes Regionais: CRP-04/MG, CRP-OS/RJ, CRP-07/RS, CRP-08/PR, CRP-09/GO. Foi

214 indicada a aprovação com ressalvas das prestações de contas do exercício 2017 (dois mil e

215 dezessete) dos seguintes Regionais: CRP-01/DF, CRP-02/PE, CRP-03IBA, CRP-Oõ/SP, CRP-

216 . lO/PA-AP, CRP-1 1/CE, CRP-IZ/SC, CRP-13/PB, CRP l4/MS, CRP-IS/AL, CRP-16/ES, CRP-

217 17/RN, CRP-18/MT, CRP-19/SE, CRP ZO/AM-AC RO-RR, CRP-21/PI, CRP 22/MA, CRP»

218 23/TO. 11.1 Encaminhamentos: As prestações de contas dos CRPs de 2017 (dois mil e

219 dezessete) apreciadas foram aprovadas, conforme indicação da equipe do CFP. 12. PROPOSTA

220 ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA PARA 0

221 EXERCÍCIO DE 2020 (ponto 7 da pauta original): Norma Celiane Cosmo apresentou um

222 conjunto de slides, sendo o Título 1 (um) sobre a organização administrativa e funcional, com a

223 dotação de R$ 17.742.988,16 (dezessete milhões setecentos e quarenta e dois mil novecentos e

224 oitenta e oito reais e dezesseis centavos) para recursos humanos; a dotação de R$ 1.620.000,00

225 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) para ações trabalhistas; a dotação de R$ 105.772,42

226 (cento e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para material de

227 consumo; a. dotação de R$ 24.355,60 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e

228 sessenta centavos) para serviços de terceiros pessoas Hsicas; a dotação de R$ 3.181.447,10

229 (três milhões cento e oitenta e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos) para

230 serviços de terceiros pessoas jurídicas; a dotação de R$ 617.500,00 (seiscentos e dezessete mil

231 e quinhentos reais) para investimentos; a dotação de R$ 23.292.063,28 (vinte e três milhões

232 duzentos e noventa e dois mil sessenta e três reais e vinte e oito centavos) para o total da

233 organização administrativa e funcional. Em seguida, Norma Celiane Cosmo apresentou o Titulo \

234 2 (dois) sobre a Gestão do XVIII (décimo oitavo) Plenário, com dotação de R$ 1.000.000,00 (um

235 milhão de reais) para gestão; dotação de R$ 5.122.855,71 (cinco milhões cento e vinte e dois mil

236 oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) para Ações de Orientação e

237 Fiscalização; a dotação de R$ 1.389.587,08 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil quinhentos

238 e oitenta e sete reais e oito centavos) para comunicação; a dotação de R$ 500.000,00 (quinhentos

239 mil reais) para reserva; totalizando R$ 8.012.442,79 (oito milhões doze mil quatrocentos e

240 quarenta e dois reais e setentâo e nove centavos) para ações da gestão. Norma Celiane Cosmo
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apresentou o Título 3 (três) sobre a Conta Divulgação, com a dotação de R$ 272,790,00 (duzentos

e setenta e dois mil setecentos e noventa reais) para a Revista Psicologia: Ciência e Profissão; a

dotação de R$ 4.338. 100,00 (quatro milhões trezentos e trinta e oito mil e cem reais) para Revista

Diálogos; a dotação de R$ 8.955.642,32 (oito milhões novecentos e cinquenta e cinco mil

seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) para projetos do sistema, totalizando

em R$ 13.566.532,32 para coma divulgação. Norma Celiane Cosmo apresentou o Título 4

(quatro) sobre a Conta Fundos de seções, anuidades e sustentabilidade, com a dotação de R$

2.106.840,08 (dois milhões cento e seis mil oitocentos e quarenta reais e oito centavos) para o

fundo de seção e apoio à implementação de novos regionais. Norma Celiane Cosmo apresentou

o resumo da origem dos recursos, sendo o subtotal da Cota Parte de R$ 31.304.506,07 (trinta e

um milhões trezentos e quatro mil quinhentos e seis reais e sete centavos), representando 69,68%

(sessenta e nove vírgula sessenta e oito por cento); o subtotal da Cota Revista de R$

11.5 16.032,32 (onze milhões quinhentos e dezesseis mil trinta e dois reais e trinta e dois

centavos), representando 25,63% (vinte e cinco vírgula sessenta e três por cento) e o subtotal do

fundo seção de R$ 2.l06.840,08 (dois milhões cento e seis mil oitocentos e quarenta reais e oito

centavos), representaudo 4,69% (quatro virgula sessenta e nove por cento), totalizando

44.927.378,47 (quarenta e quatro milhões novecentos vinte e sete mil trezentos e setenta e oito

reais e quarenta e sete centavos) de receita. 12.1 Encaminhamentos: O Plenário aprovou a

proposta orçamentária do CFP para o exercício de 2020 (dois mil e vinte). 13. ALTERAÇÃO

DO REGINIENTO INTERNO D0 CRP-09/GO. Designada a Conselheira Marisa Helena

Alves como relatora do processo de alteração do Regimento Interno do CRP-09/GO. 14.

MINUTA DE PARECER SOBRE PLC 31/2010 (ponto 9 da pauta original): Marisa Helena _

Alves informou que o PLC é sobre a regulamentação do exercício da atividade de

Psicopedagogia, que se encontra em análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)

do Senado Federal, com o relator, Senador Izalci Lucas (PSDB/DF). Após a CE, 0 projeto seguirá

para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em decisão terminativa pelas comissões.

Informou que há uma minuta de parecer feita em conjunto com ABEP Associação Brasileira

de Ensino de Psicologia e ABRAPEE Associação Brasileia de Psicologia Escolar e Educacional

para apreciação da plenária. A leitura do documento foi feita, Iolete Ribeiro da Silva sugeriu que

o documento seja readequado, com um texto mais enxuto com as ideias centrais desse parecer,

x
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27] para que possa ser trabalho no Congresso Nacional. Em seguida, fez sugestões pontuais no texto.

272 ela sugeriu também uma articulação diferente no Congresso Nacional, haja vista que o grupo

273 interessado tem feito muito lobby, de modo que o projeto está em tramitação há muito tempo e

274 mesmo com diversas tentativas do CFP, ele ainda não foi arquivado. 14.1 Encaminhamentos:

275 Os apontamentos feitos devem ser encaminhados à GTEC Gerência Técnica do CFP para

276 reformulação do documento, de modo que haja uma nota mais enxuta e um parecer. Foi aprovada

277 a assinatura da nota em conjunto com ABEP e ABRAPEE. Já o parecer, deve ser um documento

278 assinado somente pelo CFP. 15. ALIENAÇÃO PARENTAL(incluído na hora): Iolete Ribeiro

279 da Silva. informou que foi feita a reunião com os CRPs, após a publicação do cademo que já foi

280 apreciado na plenária. Iolete Ribeiro da Silva avaliou que o tema está em debate e há o potencial

281 de criar problemas para a categoria, porque o psicólogo fica entre a decisão do juiz e das outras

282 partes do processo. O psicólogo acaba sendo processado quando uma das partes não ca satisfeita

283 com o laudo do psicólogo. Na região sul do país há um movimento do sistema de justiça que

284 pede a filmagem do atendimento psicológico e esse movimento pode vir a se unir com outros

285 grupos interessados nessa temática. Assim, Iolete Ribeiro da Silva indicou a necessidade de

286 incluir este ponto na APAF, para dialogar com os CRPs e iniciar a discussão de estratégias a

287 serem adotadas pelo Sistema Conselhos de Psicologia de agora em diante. Ela informou que

288 talvez os CRPs entrem nesse assunto de alienação parental no momento da discussão do GT

289 sobre a relação com o sistema de justiça abordem esse tema. Iolete Ribeiro da Silva sugeriu a

290 criação de um GT na APAF para tratar do tema. Acrescentou que o próximo plenário deve

291 construir uma nota de orientação à categoria, após os debates. Iolete Ribeiro da Silva ressaltou o

292 quanto o assunto é delicado por envolver interesses de advogados, de grupos religiosos que

293 discutem pedofilia (e acreditam que a lei de alienação parental defende pedófilos), movimentos

294 feministas, grupos de mães, grupos de pais, sendo que todos têm posicionamentos diversos.

295 Assim, a alienação parental é um tema complexo que vai exigir um olhar cuidadoso do Sistema

296 Conselhos de Psicologia, de modo que seria adequado já ser feito um informe na reunião de

297 presidentes sobre as atividades realizadas até o momento, para preparar os plenários sobre as

298 atividades que precisarão acontecer no ano que vem. 15. l Encaminhamentos: Pautar o assunto

299 para a reunião de presidentes e, se possível, sugerir a criação de um GT na APAF sobre alienação

300 parental. 16. CONVITE - ATIVIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
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DURANTE o FÓRUM SOCIAL DAS RESISTENCIAS (ponto 17 da pauta original):

MarisaHelena Alves informou que o CFP recebeu o convite para conjunto de atividades do CNS

durante o Fórum Social das Resisténcias de 21(vinte e um) a 24 (vinte e quatro) de janeiro de

2020 (dois mil e vinte). Ela informou que estará representando o CFP no evento, enquanto

delegada do CNS. Miraci Mendes acrescentou que no mesmo período também acontecerá o

Fórum Social Mundial e poderá trazer mais infomações na próxima plenária. 17. PL 3688/2000

- PROCESSO DE APROVAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA REGULAMENTAÇÃO E

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI - CONVIDADOS: PLENÁRIO DO CFESS (ponto 5 da

pauta original): Norma Celiane Cosmo informou que após vinte anos o projeto virou lei, por

meio de derrubada de veto. Destacou que houve grande mobilização dos parlamentares pelo

Sistema Conselhos de Psicologia e outros parceiros para se atingir esse resultado. Assim, ontem

foi feita uma transmissão ao vivo, que está no youtube e todos devem acessar, porque agora será

necessário regulamentar que essa lei comece a funcionar. Desse modo, será necessário articular

para garantir o orçamento para isso nas redes públicas de escolas. O presidente tem agora dois

dias para promulgar a lei. Após a promulgação, o CFP e o CFESS Conselho Federal de Serviço

Social vão enviar um ofício ao MEC Ministério da Educação sugerindo a criação de um grupo

de trabalho para regulamentar o assunto, com a participação dos dois conselhos. 17.1 7

Encaminhamentos: Assim que a lei for promulgada, o CFP fará mais mobilizações para

conseguir regulamentar o orçamento e funcionamento da lei na prática da rede pública de

educação. 18. INFORME SOBRE DIRETRIZES CURRICULARES (incluído na hora):

Daniel Arruda da Gerência de Relações Institucionais do CFP (GRI/CFP) informou que

aconteceu a audiência pública, houve reunião prévia no CFP para organizar o documentode

síntese, que foi assime por todos os CRPs e entidades da psicologia. Esse documento foi

enviado ao CNE e deve ser aprovado em dezembro, em uma câmara, para depois ser homologada

pelo Ministro da Educação. Isso está previsto para acontecer na primeira semana de dezembro.

19. AVALIAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS: Daniela Sacramento Zanini apresentou o

relatório da CCAP Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica sobre o teste: Lista de

Adjetivos Bipolares e em Escalas de Likert Atualização de Normas, com parecer desfavorável.

O relatório desfavorável foi aprovado pela plenária, Em seguida Daniela Sacramento Zanini

apresentou o relatório da CCAP sobre o teste Bateria Geral de Funções Mentais Testes de
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331 Atenção Concentrada BGFM-Z, com parecer favorável. O parecer favorável foi aprovado pela

332 plenária. 19.1 Encaminhamentos: os dois pareceres apresentados pela CÓAP foram aprovados

333 por unanirrúdade. Célia Zenaide da Silva solicitou que os informes colocados nesta pautª sejam

334 repautados para a próxima plenária. Norma Celiane Cosmo lembrou que a próxima plenária se

335 iniciará sexta de manhã, já que não haverá o julgamento de processos éticos. Ficou combinado

336 que devem ser incluídos napªutz da próxima plenária também os três informes da Conselheira

337 Iolete Ribeiro da Silva, sendo um sobre a Revista Diálogos, outro sobre () CONANDA (Conselho

338 Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes) e outro sobre a ação do CNJ (Conselho

339 Nacional de Justiça) relativa ao depoimento especial. A reunião foi encerrada às n'eze horas e

340 trinta minums. Esta ata foi lavrada por xnim, Andréa Esmeraldo Câmara, ConselheiraQSecretária,

341 e assinada por todos os presentes nomeados.M&; __) u JL) {Jo
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