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Conselho
Federal de : :
_.Psicolbgia ' , __

:,.GianPiPi (CFP), dizendo __qu, ele está numa representaçao externa InadiavelO '
sidentees_t_á representanó Q_ CFP riQ PlQanam_nto Estr-atégicQ do CNS (:317 Reunião Ordinária CónsçliidNacional de Sane (CNS) Ana S_anra exPl

quebrar
'Pbi'essem__o__t_iv(), irão

" Fernandes Arcoverde _óbrega(CFP)__ solicitou.) indicaçao de PõrPes _pára a1'_'_
l_c'bi'np 'Piçãó da rnes_a diretórá par-Q ós, tresdias dereunião, e fezdestaque sobre o,í,'
'

(. " & '

'

(

_ fiode tém iirio daAPAF no dºmingõ, que será às_17h, (:O forme çómbi a_d(_)_ -

,_na últimà APA

'VolúPt'a 'aram-_sQPara (:bmpora rPPsa: Rodrigo _(:1()li MQ

a __

PÓS), Fabricro' AntôPi Raupp (CRP 12), Rodrigo TQleQ (CRPO6),Ma_r_1an'e

ou

É?
:

protocolodc) disePPso de»boas v_iPdas_

que,,»- -

Presentes Pa APAFde dezembro _AnaSanra
star-ão

F .

»

iPaP'ças' (APAF) Ela Justi ca' a ausência do Pre dente,dQ CFP, Róg

' Tel eira NQttQ RbdrigPes (CRP 07) CleoP Dos Santos Cerezer (CRP (_)7),Daleira
, Pereira Ferrão (CRP 04 * Fizerampage de) sz a (ii1Qthag,11a sextQ,Da_ 1cira Ferrão . » ,

__

(Ematulr Teles DeKSousa (CRP

.Aria Sanra Fernandes Arcoverde

- N(3_b_1(eg_a CFP) inôrínaque, es_sa_ é aprimeirª APlAFater interprete de_11bras_._Na ' 3

'

&

*Pência e,]á faz_uma breve explicaçao (: (:me e'_ Q dinârni(:a dQ reuPião (: p Qr .", , '

(:__ePtãi) _*os d' _m_a_i_s an t ' da paut_'a. Morgana MorQirQ Moura ( A
atas, :_
ivisão _s__eja por Qia, sei-ndo,nás_Ft (dezessetede maio): ap_()vaça" das

'

*

2.16; 21;29) No ábadowela _º

C ons el'ho
Federal de
Psicologia

' :Conselhcl')
Federal de
Psioblogia

* Matias;CRP.06.
'

.

* ,iegoGomes da Glória Machado;CRP IQ: Luiz, Romarid &a_ Motta-' ,AraújolNetoeSoraya Wivianne Fraga Albini-, CRP 11: Diego Mendonça*Viana. *
' ****",_73__
i:e Emilie Fonteles _Boesm '*s; CRP 1-2. Ematuir Teles de Sousa Fabricio Antônio ,

74Raupp *e Marcos Henrique Antunes; CRP 13. Helga CristineMaciel Hofmann e
' l * ' ,. 75IanyCaValcanti
.
da Silva Barros; CRP 14: Glace cl '

a_rm'o FreitasSiqueira e *"

**,'76' I_r'rriaMacário, CRP 15: LaeiizaLiicia da S'1va Fariase Nil-ó Rosalvo Calheiros

* . 77 Dorba; CRP 1 ' Diemersoii Saquettó e Maria Carolina Fon*

arbosa Roseifo;

,

'78* * CRP 17. Camomila Lira Ferreirae Rodrigo Costa de*Oliveira, CRP 181Karina'
.

Franco Moshage ,e Morgana Moreira Moura; CRP 19: Vanessa Ramalho Ferreira:

*/*"_79'*

CRP 20: Gibson Álves dos Santos -e Magaly Silva de Oliveira, CRP, *

.

*!

Juliana Hal-11682131118 Maia; CRP 22: Cristianne Almeida Carvalho; CRP. . ,
icardo Furtado de- Oliveira, CFP: Ana Sandral Fernandes Arcovjjd/é'PI*

.

f Nóbrega ,_Andre'a Esmeraldo/Câmara e Norma CelianeCosmo. Á) Ata APAF - ,1º*
*Çdia 14/12/2018

-~

Cristianne Aiméida CarValho (CRP22) fazum, destaque
j

pedmdoque o nome doconselheiro Darinilo Halabé seja alterado .em*toda a ata,

85 i

_86*'*'pois ele está escrito erroneamente: No lugar- &e Danillo (com *dois ªºl ) colocar-,

* Í,

,

,

,_

annilo (com &ois

n ) em todas as atas da APAF de dezembro de 2018. B).

{88APAF2° dia- 15/12/2018. Andi-1521 Esmeraldo Câmara (CFP) faz'u . destaque
,89 pedindopara alteraP 9 nome da*conselheira Maria Carolina Fonsega Barbosa ,
Ribeiro (CRP16), na linha 265, que, este escrito erroneamente, *pelo nome qo*rr_eto'j,f _

90 ~
* 91"

Maria Carolina Fonseeaª BarbosaRoseiro..*C), A*ta APAF- 3°. dia 16/12/2018/

' .

_N, o foi feito nenhum &estaque para essa ata Em regime de votação,as ajtas &0 ,

,

.três dias &a APAF de .dezembro de 2018 foram aprovadas por 50, votos favoraveis,.

.

* nenhum voto contrário *e 03 abstençoes.._., 3 PONTOFINANCEIRO |
PRESTACAO2DE CONTAS DO CFP- EXÉRCÍCH) 201
ponto;CRP 01.

,

_

ª: .,

*.

* Delegações ,do j MW
'_

Cristihé Rosas && Silv__a e Leovane Gregório;*w CRP 02A Jose * ,

Hermes de Az eVedo Júnior Marcos Miiçàrbel Júnior ePatrícia de Oliveira '. ;
& *98 Guimarães

,,

' *

:"
,
A?"

'CRP O3: _Darlane Silvª Vieira AndradeAlessandra Santos de jª

* Aln'ieida e Glória Maria M' _hado Pimentel CRP 04: Dalaira Pereira Ferrão

1

Brasil

Conse

,

11.

1 00 'D'Délci oFernandoGuimarães Pereira e Stela Maris Bretas Souza;
101

f

"7;

CRP 057: Juraci ',

Brito da' Silva,Rodrigo Acibli Moura e Viviane Siqueira Martins; CRP 606 Í,

1021" Luciana Stoppa dos» santos, Rodrigo' Toledo e Regiane Aparecida Piva; CRPO7:

'
k

103

Fernanda Facchin Fioravanzo, Mariane Teixeira Netto Rodrigues e Silvana de

, 104

Oliveira; CRP 08: Luciano Bugalski, João Baptista Fortes de Oliveira e Carolina

1 05 , de Souza Walger; GRP O9. Karina Mendonça Santos e Mayk Diego Gomes da *

'106. , Glória Macliadoç CRP 10:
& -

(

.

»

Luiz Romario da MottalAraújo Neto e Giane Silva

107 Santos Souza; CRP 11: Diego Mendonça Viana e Emilie/Fonteles Poesmans;
108

CRP 12: Ématuir Teles de Sousa, Fabricio Antc mio Raupp e. Marcos Henrique *»

109 ,

Antunes CRP 13: Helga Cristine Maciel Hofmann e Iany Cavalçan'ti da Silva

, 110.

Barros;

CRP 14. Glace do Carmo Freitas Siqueira e Irma Macário; »CRP 15:

' 1111_ Laeuz_a Lúcia da Silva Farias e' Nilo, Rosalvo calheiros Borba; CRP 16:
,

_

: ' _,

,»112

Diemerson Saquetto e Mari a Carolina FonsecaBarbosa Roseiro;_ CRP 17;

113

Camomila Lira Ferreira e RodrigoCosta de Oliveira; CRP »18: Karina Franco

114

Moshage' e Morgana Moreira--Mour,a; CRP 19: VanessaRamalho Ferreira - '

"» f: 115 ' * Strauch; CRP 20:_, Gibson Alves dos Santos e Magaly, SilVa de, Oliveira; CRP'

116 (32151; Juliana Barbosa Dias Maiae- Danilo Camuri Teixeira Lopes;_ CRP 22:

> 117 ,Railson de Oliveira Rodrigues; CRP 2:3 Ricardo Furtado de Oliveira,- CFP: Ana .;
,

118

Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega,» Andrea Esmeraldo Câmara e Norma

711.9 »* 'Celiane Cosmo. Norma» Celiane Cosmo (CFP) faz uma breve leitura Regimento

.

_120 '

;

« :12 1
- 122»

Interno do CFP e do Regimento Interno da APAF relembrando aos presentes quais
são as obrigações do CFP e da APAF.
ªoBalanço

Patrimonial,

Na sequência ela apresenta aos presentes

Balanço Orçamentário,

Balanço Financeiro,

123 ' Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dosFluxos de caixa,
124 . Comparativo

*
,

17126

8

,,

L'
_»

Despesa Empenhada,

Notas »

125 * Explicativas às Demonstrações, Contábeis, (: ;Demonstrações Contábeis; Ela

i2_7'

»

da ' Receita, Comparativo da

,destaea que a arrecadação total de 2018 foi de R$ 34. 946. 001, 15 e que a

arrecadação da Cota« Parte Cota Revista e os Fundos de 2018 foram de R$
32 439.176,76.

Norma menciona queasdespesas totais do exercício de 2018

:sz foram R$ 34.069. 187, 77, sendo que R$ 32. 954 872,77 de despesa corrente e R$

,_130»

1.l 14. 315,00 de desPesa de capital com empréstimo aos regionais,. Esse valor de

'131/ despesa totalrepresenta 88, 31% dadespesa fixadapara o período Norma Celiane

. 132

a

Cosmo» (CFP) pontua aindar. | = as des esas realizadas no ario de 2018 sofreram

I
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urn'a'créscimo de 25,194% em' relação ã_ 2011112111 encerra, o ponto mostrando 6

7,133 .

_» »

134 - resultado orçamentário de 2018, destacando o saldo positivo de R$ 1. 486 338,18

13,5 _, _de receita corrente em 2018 1 e o saldonegativo de R$ 609.524, 80 de receita 'de
'

ein 2018. Ana Sandra Fernandes ArcoVerde Nóbrega, (CFP) pergunta se
, 136" _ capital
alguém quer se inscrever _e ressalta que esse mesmo ponto foi discutido na reunião , l -

,_ , 137 *

138 ( de tesoureiros do diaanterior Não hduve inscritos *JEr'n regime de vetaçã'o, ,esse 1 ,

« 139 _ ponto foiaprovado por unanimidade, sendo 5__3 votos a favor, ,não havendo votOs,

140 Écontrasnem, abstenções. 4. PONTO FINANCEIRO| TETO ANUIDADES2,029: »
* '141_ ' Delegações do ponto:

.

*

CRP 01: Cristina Rosas da Silva e Leóvane Gregório,;

_:L42_

CRP O2: Jósé Hermes de Azevédo Júnior, Marcos Mucarbel Júnior e Patrícia de

143

Oliveira, Guimarães; CRP 03: Darlane Silva _Vieira Andr'adé, Alessandra Santos.

(

'

.

,

f,, r'144__,'_de'_ Almeida e Glória Maria Machado Pimentel; CRP04: Dalcira Pereira Ferrão,
__ 145 . V Délcio Fernando Guimarães Pereira e Stela MarisBretas Souza;_ CRP 05: Juraci l' "

Britº/da Silva, Rodrigo Ácioli Moura e Viviane Siqueira Martins; CRP 061:

'» ' f v " 146í

,_

Luciana Stoppa dos Santos, _ROHi-igo Toledo e Regiane AparecidaPiva; CRP _07:'

147

1148! ,,Fernanda«Facchin Fioravanzo, Mariane Teixeira Netto Rodrigues e_ Silvana (lei *ª"

"Oliveira; CRP 08; Luciano Bugalski, João Baptista Fórtesde Oliveirae Carolina

_ _ ' 149

_ _

1.501 , GdeSouza _W'alger; CRP 0.9: Karina Mendonça Santos e Mayk Diego Gomes (1a: " , '

Z

j.

A

'

151 V.GlóriaMachado;

_SantOs Souza; CRP 11: Diego Mendonça Viana e Emilie Fonteles Boesníans;

if 152

153 CRP 12:
'

EmatuirTeles de Sonsa, Fabrício AntônioRaupp e Marcos Henrique

Antunes; CRP 131Helga Cristine Maciel Hofmann e Iany Cavalcanti da Silva") .

,_ 1547

-'

:

CRP 1Ó:_Li1iz Romano da Motta Araújo _Neto e Giane Silva

_. 155»__ Ba r1os;CRP.14:G1a(:e do Carmo Freitas Siqueira e Irma Macario; CRP 15
'Laeuza Lúcia DA Silva Farias e Nilo Rosalvo Calheiros Borba; CRP 16_: :. ' ,

;,156_'

__,157_4U_Diemerson Saquetto e MariACarolina Fonseca Barbosa Ros_e_'i_ro-; CRP 1_7:_

Camomila Lira Ferreira e Rodrigo Costa de Óliveira;

&!

Moshage e Morgana Moreira Moura; ' CRP 19:

CRP 18: Karina FranCo

Vanessa Ramalho Ferreira

Strauch; CRP 20. Gibson Alves dos Santos e Magaly Silva de bliveira;
i211 Juliana Barbosa: Dias Maia e Danilo Camuri Teixeira Lopes;

CRP, «

CRP 22:

_ ºRailson de Oliveira Rodrigues,CRP 23: Ricardo Furtado De Oliveira;

CFP: *. :

V

/ I. _ 163 "SARA sandra FernandesArcoverde Nobrega,Andréa Ésmeraldo Camara e Norma-í
.1

*

«f

'7

_

_ 1641 * _Çeliane Cosmo. Norma Celiane Cósmo (CFP) apresenta o ponto,, aospresentes,__

. 165 _ fazendo um brevehistórico. Ílernbra a todos que, com base na 1e'i_12, 514/2011,

%, [_

1

,?

' «167
* 158

**

o *ConselhoFederal dePsicologia _edita uma» 'nova resolução *anualmente

\

-. estabelecendo os valores máximos que os Conselhos Regionais podem cobrar de **

\

, ,

*anilid'ade no exeroício *segúinte, Faleaindá que o reajuste e _ba'seàdo no INPC,
l

**que e'*caloulãdo *pelo IBGE Norma destaca_queo_ índice açuninládo _de maio de*_,

* 1762018 5 ahi-il de
- 1171

2019 foide' 5, 07%, Assim, oteto de anuidáde pa ra pessoas físic*as** C* *

f*i**éoi*i emR$ 634,22 _par'a2019. *Com o reajuste de 5, 07% de INPC *fi'caem R$,**

_*666, 40para*2020 **(jã- incluindo o Fundo de Seções).Par53 conhecimento _d

1773plenario elà eliícidà Que o Fundo de seções que *em 20196 de R$ 6, 46 com 6

, :174 ,

reajuste de5, 07%de INPC fica em** R$ 6 ,*79 para *.*20_20 Norma CelianeCosmo

* _*J17*5x* (CFP!) apresenton; na sequência, a tabela de anuidadepara pessoa jnrídica em "

* f 5176 ' 2020,de acordo cóm a fàixa de capiial social, sendo; como ex9mp16,'_2R$ 756,34
177 ' *para çapital sQQial de até R$, 50. 000, 00 R$, 1.505 *_91 pará capital Social de R$2r
* 178*

000, OQ a R$200000,00, e assim sucesswamente Ana Sandra Fernandes

179. *_Arc verde Nõbrega (CFP) pergqntàse alguemguei- _se inscrever 2D5r15ne Silva
1-180 ª;*Vieira 'Andrade (CRP *03) pede para *q*ue*, assim que dptoí/ado,esse *teto seja mais
' 131 divulgado "á *fim de gerar menos confusão entre à C*ategoria Em regime *de
,

'

1,82 _ votaçaoesse *pontofoi aprovado por_52 votosa favor,*não havendo votos contras *,_
183

**nerii abstençoes 52. PONTQ FINANCEIRO [* PRQJETO ÓÚVIDORIA S NOS

f ISA «* CRPS:-

*
Delegaç _*s* do ponto:?

CRP 01

*Cristinà Rosas da Silva e Leovane *

' f 1285Gregório CRP O2: José Hermes de *AZevedo
' 2186 Patrieia *de Oliveira Guimarães;\ CRP 03:*

*.*Iúnior, Marcos *Mncarbel 161116156
Darlane. Silva* Vieira Andrade,

187 ' Alessandra Santos de Aiml'yda' e Gloria.*Mario Màchzído Pimentel CRP 04

fias *DaloiraPereira Ferrão, Delcio Fernando Guimarães Pereira e Stela Maris Bretas
* 159' **, **S 6112 * CRP 05: Ju'ifalci Brito da Silva, RodrigoAcioli Moura e Viviane Slqueua.
" 190i Martins;

_ & ,

*CRP 06: '* Luciana Stoppa dos Santos,Rodrigo

ApareClda iva; CRP 07 Fernanda Fábeliin FiorRVanZOj, Mal-lam? Teixeira Netto, , *,

' : í 192 Rodrigues e Silvana de Oliveira;CRP 08: Lúcia-no Bugalski, Íoã
º:

** ' 6193,-

'" ~1é4i

***ptista Fortes

* *e Qliveirae Carolina deSouza Walg_er**;_ CRP 095K5i'i1 la MendonçaSa'ntosl-e :**.

M y*k Diego Gomes da Glória* *Ma'chado; CRP 10: *Lu*iz* Romano da Mptfa Araiíjo

Neto e Giane SilvaSantos Spu'iza *CRP ll: *D*ieg*o Mendonça*V1ana e *Emilie** »

196:FontelesBoesmans * C*RP12" Emat_u_i** Teles

de Sousa, Fabricio Antonio Raupp'*** *

.. *

j

Conselho
Federal de

,Psicolpgxa

199 Macario CRP 15: _Laeuzá Lúeia _Da SilvaFarias e Nilo Rosalvo Calheiros Borba;
" CRP l6:Diemerson, Saquetto eMaria Carolina Fonseca Barbosa Roseira; CRP

' 201 *_ Í7: CamomilaLira Ferreirae Rodrigo C6s,ta de Óliveira; CRP l_8:= Karina Franco ; »
_ , 322531

Moshage e Morgana Moreira Moura;

CRP 19.

Vanessa Ramalho Ferreira _

Strauch_CR'P 20: Gibson Alvesdos Santos,eMagaly= Sllvax De Oliveira;. CRP:

21 ' Juliana Barbosa Dias =Maia e Danilo Camuri Teixeira Lopes; ' _CRP 22:

'. * 205. Railson

deOliveira Rodrigues; CRP 23:= RicardoFurtado de OliVeira; CFP: Aria

" 206 Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega Andréa Esmeraldo Câmara 6 Norma-

20.7

=x

Celiané Cosmo.

Norma Celiane Cosmo (CFP) relembra ao, plenário que esse?: ,

pont_ovem,evoluindo e sendo apresentado iia APAF desde maid de 201.8Flag"

_ 208,

» ', 203," apresentao ponto aospresentes, destacando que() CFP fez_ breve estudo no injtuito 7

"

'

- 216 de' que _o SistemaConselhos ,de Psicologia tenha as* melhores práticasde

, 3211?A transparenma

'

em respeito àLei de Acesso à Informação _(12_. 527/2011) e à Lei

'- _ "212/--,de Direitos dos. Usuários dos Serviços da Administração Públiea (13.46()_/2Ól7).

213 ~

Nesse estudo foi verificado que» a= Ouvidoria do. CFPx recebe, eIn sua. grande;

» 1

214 _maioria, demandas que S56esp661f1casdosregionais. Além disso,=i1_ess'eestudo, '
2'15foi feita uma peSquisa com 10 (dez) Conselhos Federais de Classe: conselho

'_'2"16 Federal da Qrdem;dos AdV6gad6s do Brasil; Conselho Federal deEducaçaº/QEÉ;

~ Física;ConselhoFederalde Enfermagem Conselho Federal de Farmácia;
' CpnselhoFederal de Flsroterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Fed_eraª=l de
Fonoaudiologia Conselho , Federal de Med1c1na,_ Conselho, Federal de')
Nutrlclonistas Conselho Federal de Odontologla conselho Federalde Serviço

i

Socia Nessa pesquisa__levantaram a informação deque todos possuemouvidoria

.= ou Servrç'o-'de Atendimento ao Públiço Erri nenhum deles;=_o ConselhoFederal
, temqualquer relação com osServiços de Atendimento ao Público ou ouvi oria _

»_ *

Regionais. _Conc'luiu-56 66111 esse levantamento que é importante pactuarcoIn o_s'= . _. "

=CRPS que o CFP não receba mais manifestações quedizem respeito aos regionais, '
respeitândo assim a autonomia administrativa e

financeira dos CRPs= & f
\

preservando opapel_ de instância reçursal do CFP. Para tailto',_ é necessário que os '

& CRPs tenham condições de absorver asdemandas.Para__que isso aconteça, e
imprescmdivela implantação de Serviço deAtendimentoao Público ou (_)uvídoria _

* _' nds,

st seridomeces

' .sovfrwiaíçe param "ouvido

rio que _osCRPs avaliem &' possibi 'dade de adquirir '
i

nta _di ulgação e que os_CRPs e CFP avaliem a}:

=

' 'Cóneelho
',
de
Federal

Psicologia

«. ?

232 ' poss1bilidade de adquirirum 0800 nacional que direcione o usuário ao regional

__ adequado. Norma Cosmo (CFP) destacaque a equipe de TI do CFP está buscando**7

233

*alterna'tiVas de ferramentas públicas egratuitas prioritariame*__ , sendo que a_zí Í

7234"

a última opção._ Assim, as__demandas a_ serem decididas
_ 1 * : , 2354 , compra *de software seria

*- ,

. .

236 ',,nessa, APAF são: Conferir com os CRPs**se eles concordam com a sugestão de ser"

237_' QÇreSponsabizarern pelas demandasregionais que vêm equivocadamente para o'
CFP; ant/251122110 uso de recurso da conta Divulgação para, se, for o caso, adquirir

_, 238

* ' . 239 ', _um 0800 nacional que poderá ser utilizado pelos CRPs_e CFP e para,a aquisição , '
" sistemas de ouvidorias, caso ,os publica e gratuitos não atendam a demanda do
140
24_í_' L Sistema e criarfiim GT paraelaborar uma reSolugãoque regulamenteaexistência

*,

;

242 Ã ,de uma Ouvidoria e/ou Canal de Atendimento aoPúblico nosConselhos Regionais
Walger (CRP 08) destacaztimportâ'neia da ouvidoria
_243,_ . e FederalCarolinade souza

*

2M ' nos regionais e'_ federal, e _pede que o departamento de TI participe dessa: *'

'

,

2'45 ' discussão,, por ser uma questão de sistema. Ela menciona que o 0800 apreocupa',

'

246

"_*pois ,ele pode implicar na contratação de mais fu cionãriõs para atender _a*_.*"

247

demanda desse canal

Ela concorda com a importancia das Ouvidorias e/ou . V

248

Canais de Atendimentoao _Público nos regionais, maslembra que a categoria tem

. ,

249a liberdadede_ela ligar paraCFPou CRP, *da maneira que acharem maisrf- ' *
1250

conveniente Frente a isso; o, ,ideal seria pensar numa estratégia de divulgação e

7,251 . consc1entizagao da categoria Diego Mendonça ._Viana (CRP ll) relata que ha
Li252" * dois a_nos possuem ouvidoria via email no regional e que nesse momento eles
\

259 * estão começando a avaliar os sistemas que existem no mercado "Eledestaca a f,_

_ ,'

*254,º necessidade de conscientizar a categoria sobre as instâncias cor-retas quedevem
32557 (Stir acionadas, e até mesmo de fiear definido que o: CFP não irá 1ecepciona1_

demandas que são dos regionais, mas sim direcionar a pessoa parao,regional. _Élé

"7256

, ainda sugere que os regionais comecem por formatos mais simples 'cºmo email,
,e depois evoluam para _os"__sistemas. *Maria Carolina Fonseca Barbo aJRoseirog
,

*'Í(CRP_16) destaca que a maior partedas reclamações que chegam na ouvidoria do '
~ _ CRP l6 sao referentesa COB/COF, além de questionamentos sobre a conduta doi:" -

*.
V

V
_ ,»Qªbú _, *

, f 'regiona_l*.Ressa_1ta a importância de alinhar os trâmites entreos regionais.

_RodrigoToledo (CRP 06): Destaca _que o CRP de SP tem preocupação do impacto
1 » _ ,;263' , que umaouvidoria teria na estrutura deles. Na. sua opiniao; o ideal seria manter a1
1

maneira

o, CFP
, oom
h
que existe

retepcionando as demandas, para

-__,1 .1

265 ' posteriormente ser feitaaimplantação das Ouvidoriasregion s, quando estiver:
efinida a estrutura de todo o Sistema Conselhos Outra preocupaçaoxdele é_ a"
L questão da aquisiçãodo sistema queseria utlllzado VivianeSiqueiraMartins.
-/f"(CRP 05)\concorda c_ m atimpor **âneia de uma Ouvidoria Regional, mas destaea

* é neeessá'rio se pensar e estabelecercomo erá o func1oname, to de cada
regional para operacmnalizar 0.*0800, para que ele funcione de maneira eficã__z

Ela ressalta a unportancta da criação de um GT para avaliar todos os impactos, '
'bCKTl'ÇÓ, *op de*'_a*ser feita a implantação nos CRPs. MarianeTeixeir

"Rodrigues (CRP O_7) relataque_o CRP (_)

staladovia 0809
s

Netto, . ,

já possui 11msistema de ouv1dor1a

Ela traz asdificuldades.reais que eles Encontram nesse,

tema_de Vrec5pg 6*de demandas, como por, exemplo 6 fato de *os usuários 1150 ' '

saberem quem é a instâneia correta quedeve ser" _acíonad :

_

.

E15 destaca 5

ftmportancta da participaçao da- TI no GT5 ser criado, uma vez que eles possuem '

conhecimento maior 'das soluçoes existentes no mercado E15ainda reforçaa fala '- '

Lda Carolina_Walger do CRP_Ó8 sobre a necessidade de» Se fazer campanhas de ,
1

*conscrentizaça (*para orientara categoria sobre *o sistema dé ouvidoriaLeomar, '

Será crlado»urn GT para
elaboração de estratégia de implantaçao das. ouvi o_rias V , * .
nosregionais bem'como para a avaliaçãoe escolha de so
. '* C)

, (

are a ser
utilizado;

J
_
ue este GTteráa participação de funcionar *(s)Vda _gerên'óia de TI do CFP

,( D)_Essé GT deve também fazer um levantamento _de como fu

ona e como éa,

". ' estrutura das ouv1dor1as já em funcronamento nos CRPs É) Esse GT devera
'

, à/ «

avnalisarxcomo osregionaisdeverão se estruturar paraqueas demandas sejam por 7'
eles absorvidas

e nao cheguem equivocadamente ao CEPzi- *F) QueVaj

'ªregulamentaçao 'sej

em parceria çom as ÇOEs;

G)Que seja Criada e: h

veiculada umacampanhadebqnsct6ntizVag'56 dessenovo *canal de omunicaçao aº **

__fim de relembrar/conscrentizar a_ categoria"sobre as dinamicasde ontatoçornas

*5 instâncias"(corretas;H __,er todos os a;?ntáfnentos feitosapima- pára 6GT del ? '

'. ª

J

j

Conselh'oi'

.Federal de , ,
Psiçblogia ' "»

GT que e' proporsoluçoesque sejam aplicadasé*'* todos os entesdo Sistema

.

***Consellios de Psieologia, respeitando a realidade de cada uni. Depois disso ela

:.apresentou a linha do tempo de traballio do GT.. Ela demonstra. que fojrarníºº'
-rea1'zadasvinte *e oitoreunioes entre Janeiro/2018 e Maw/2019 Ela. relembr*

que a APAF de Dezembro/2018 aprovou arealização de semináriosnacionais para

*

: vgompart han-lento dos softwares e boas práticasque vein sendo utilizados pelos
4 CRPs. 0 GT propõe que participem deste seminário um representante do plenário
' _

,

839

* T ?

' Q mais,doisrepresentantes dos CRs sendo um da secretaria e- outro dQ financeiro

*340,.,";ou administrativo Nesse seminário haverá uma palestra, e tambem espa () pa

f

* **

_341' _ exposição de dificuldades, troca. dQexperiencias nosprocessos operagiona'is dos .", ,
*' 34,2 Z/"'CRPs Qut1'() ªponto trazido aos presentes pela Norma (CFP) foi Atos Oficiais
Ela relembraque a\APAF de Dezembro/2018 autorizou arealizaçao'de estudos, ,

para a adoção desta ferramenta para o Sistema Conselhos de Psrcologia que"

ª'

,

*, atualmentepossui cerca de 3. OOO documentos, resoluçoes e portarias, publicadas
entX seus sites.O custode.implantação doAtos Oficiais nos 24 regionaisserá de, "
L'

* 5-347, §"'R_$ 9. 600, (*)Ó (nove fmil e seiscentosreais) mensais,

perfazendoo total de R$

348115 200, 00 (cento.Q quinze mil e duzentos reais) anual. Nesse mornento, ela fala f

.3 349*ª um po

*sobreo Plano' Nacionalde Tecnologia da Informação (PNTI)

3,50 destacand que o TCU cobracada vez mais que os conselhos de ftscalizaçao,
' 351,

possuamGestãodaTecnologia da Informaça ' Ana sandra FernandesArcoverde/

**352**Nóbrega (CFP) perguntase 11155116111 quer-» e 1

ci-ever.

Rodrigo A

,

* 5353](CRP 05) ressaltaa Importanma da con , uidade do trabalho do GT diante de];
* 354'- todos 0

pontosapresentados

Ele questiona sQ'

existe 11111 ealendáriodef"

355" *"lmplantaçao doSEI nos: gionais. Destaca ainda a irnportaneia daconstruçao de **

, '* 356

um diálogomais transparentec'om

categoria. Rodrigo feeha sua fala. reforçando

* 357 . aideia de q11Qesse estudo deviabilidade conternple as espec1f1c1dades de'cada: .

35.8

só por conta *do *eu tarnanho, masprincipalmente pelas deinándas

)59.

específicas e realidades de sua, região

"' 360Ípontºu'âl ,ser
)

.

* ,(,361'

Os encaminhamentos propostos paraesse,-ff

gvotadOS pelo plenário são: A) Articulação entretodos os Grupos-.*

de Trabalhos que envolvem assuntos deTL; B) Elaboração daProgramaçao oí

"':.

Setninário Nacional; C) Part1c1paçao n'o Seminário Nacional deum representante

.

,Térreo, SaLa**104 CEP 70. 0*70- 6Q0- Brasxha/DF Brasil
0100

U cfp. org. br
w.ww

,

»

_ :

Conselho» ' &
Federal de

Psicologia

a »*

'

\'

z

*364 _ do financeiro ou admmlstratlvo

fr

**

'

_,'_*'*,

D) Elaboração de u111 cronograma de»

, "355/ ,implantação do SEI nos regionais; .E) Acompanhamento, pelo GT, _da elaboraçao

366

_ do Plano Nacional de Tecnologia *da Informação (PNTI) com política'de dados *e

367 * informação

,» *

*,* _».7368

o diálogo

__**transparente com _a categoria; F) Aprovação do custo de implantação do, Atbs

363
370

» 371

que proporcione a circulação de dados bem como

O_ficiaisí nos 24 Regionais será de R$ 9. 600, 00 (nove »mil e seiscentos reais) *

mensais, perfazendo o total de R$ 115_ 200,00 (cento 3 quinze mile duzentos
= reais) por ano; G) Apreciara continuidade dos trabalhos do GT. H) _Que_ ,o GT

_3**7Z* *,.co'ntemple sernpre, em suas decisões, as especificidades de cada _CRP, não só por

g373'

** 374 -*
1 375

»

,conta do seu tamanho mas, principalmentepelas demandas específicas

:

e

,

I

_

/

realidades de sua região. .Em regime de votação, esse ponto (prestação de contas
e encaminhamentos apresentados ) foi aprovado por 53 votos favoráveis, não,,

"376 ; hai/endo votos contras n'em abstenções. 7. PLATAFORMA É- PSI: Delegações , '
' '

,

: 377. "_ do ponto: CRP _Ól: Cristina Rosas da Silva e Leov'ane Gregório;CRP OZ: *José

*_1378 '

» Hermes de Azevedo Júnior, Marcos Mucarbel Júnior e Patrícia de _-Oliveira _* *"

Í 37,9
' _380

_Guirnarães;

381

CRP *():3

Darlane Silva Vieira Andrade, Alessandra Santos de *

Almeida e Glória, Maria Machado Pimentel; CRP O4*:Da1c_ira Pereira Ferrão
Dêlçio Fernando Guimarães Pereira e StelaMaris Bretas Souza;

CRP 05: Júraci

* (,

382'._,. [Brit\o d-a Silva, Rodrigo Acioli Moura *e Viviane Siqueira Martins; **CRP _06:

383

,,' .3,s4;_

x.

3385 *

Ç

**386

,, :

f 387 ,

3388

Laciana Stoppa dos Santos, Rodrigo Toledo e Regiane. Aparecida Piva; CRP 07: , *
Fernanda Facchin Fioravanzo Mariane Teixeira Netto Rodrigues e Silvanade,

Oliveira; CRP Ó8: Luciano Bugalski,1/050 Baptista Fortes de Oliveira e Carolina,,
l_de Souza Walger; CRP 09; Karina Mendonça Santos e Mayk Diego Gomes da '
_*Glória Machado;

CRP 10:*. Luiz Romario da Motta Araújo Neto e GianeSilva

*Santos Souza; CRP 11: Diego Mendonça Viana _e* Emilie Fonteles Boesmans;
CRP 12. Ematuir Teles De Sousa Fabricio Antônio_Raupp e_ Marcos Henrique
Antunes;. CRP 13: Helga Cristine MacielHofmann_ e Iany-Cavalcanti da Silva
_* Barros;

CRP 14. Glace do Carmo Freitas Siqueira e Irma Macário;

CRP15 _

*Laeuza Lúcia da Silva Farias e Nilo Rosalvo Calheiros Borba; CRP 16: _

393
,f 394

\

;

_Dieinerson Saquetto e Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro; '*CRP 17:T
___Carnomila Lira. Ferreira 3 Rodrigo Costa de Oliveira;

CRP 18: Karina Franco_7

395 Mosh'age _e Morgana Moreira Moura; CRP 19: Vanessa Ramalho Ferreira,
396 - Strauch; CRP20 Gibson Alves - .s Santos e Magaly Silva de Oliveira; CRP *
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.
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* ".*397 ' 2__l:

Juliana Barbosa Dia's Maia e DaniloCamuri Teixeira Lopes;

CRP 22:*

_

*358** Rail'SQn de Oliveira Rodrigues; CRP 23: Ricardo Furtado de Oliveira CFP: Ana,. '
*

__ 399

*'

Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, Andréa Esmeraldo Câmara _e_' Norma

,

"

, if;

400»*__Ce1ia*ne Cosmo. Norma Celiane Cosrn'o (CFP) abre o ponto pedindo que a _ _ 401».integrante desse GT fizesse os apontamentos discutidos pelo«GT_.

Carolina de'__, ,

* . ,402'_. Souza Walgerf (CRP 08) abresua fala pontuando que a plataforma E-PSI foi
' 4D?) , criada, conforme
404

Resolução CFP 11/2018 _*que regulamenta a prestação de"

Serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da

* 4,05, & comunicação (TICs-). Ela traz para o plenário umapreocupação sobre ojfato de * _ . * *_ , :?

406 ' __que o profissional inadimplente não pode se cadastrar nessa plataforma mesmo; *
,467:não existindo nenhuma, resolução do Sistema Conselhos que determine is_*só.
"408

Assim, atualmente, o fator adimplencla./inadimplencra na plataforma vem sendo

* «* ; __ 499' _ alterado manualmente, para queos. profissionais inadimplentes possam utilizar o'
* 34,10 * E-P,,SJI Ela traz para a* discussão a possibilidadede alterar a plataforma para que_'*_

_411 _ os inadimplentes possam utiliza-1a, ou então, a possibilidade de se editar a
41.2;yresolução que trata do assunto; para deixar explícito, que os profissionais
413
**_414

inadimplentes não podem atender por "meio dessa modalidade Ana Sandra
Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) pergunta ,se alguém,, querse', inscrever

, 415 * ,*Regian*e Aparecida Piva (CRP 06) pontua que em _São Paulo eles vivem, essa
' 416 *_, mesma situação e que no estadojã existe jurisprudência em relação a isso, dizendo _
' ,417 que o CRP nãopode usar a inadimplência para impedir a(o)psicóloga(o)_ de atuar _
418* * nessa modalidade,
fr '

., ,

Ela destaca Wue a *prbcura está tao grande que o tempo *de "

_ 419," esperaestá l**ong_*o naquele regional. Ela defende que & adimplência não seja levada
"*_420

em consideração para- permitir ou não o cadastramento da(o) psicólõga(o)na
_ plataforma. Diego Mendonça Viana (CRP ll) relembra ao plenário'porque esse

*

critério ,de, adimplência foi definido para a permissão ,ou não do uso do E PSI.
Ele defende que o atendimento on line e algo complementar 5 atuação da(o) :
*psicóloga(o), bem como a utilização do Título de Especialista. Por esse motivo,:

{Q e ainda, fundamentado na resolução do título _de especialista e no Artigo _50 *do
' . *Decreto 79822/77 que regulamenta a lei 5766/71, que dizque o pagamento da
* , 427 , anuidade aoConselho Regional constitui condiçao de legitimidade do exercicio f Kª,, %

428 *da profissao éque essa condição **ficou definida. Ele destaea que essa _eo'ndição
_é_ totalmente legal e que essa_explic
.

l

& %%WX ,

pode ser encontrada na resolução

.Sala _l_04- _CEP 70. _070-600 BraSIL1a/DF Brasil
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,
'

1.430,L f eornentada. 3 IViviane» iSiquei'ra'lN/laêtins «(CRPÍ O5)1"diz que'ºessaf questão, da
543,1, adimplenci foi bastante discutida no CRP, mas que eles acham' que seria
3432l interessante jter

3'.' 433

na

Resoluçao 011/18

urnaindicação ÇXPHÉHF, sobre

, lnadimplencra nãodeixando a: cargode cada, reºronal Assi111 isso _j_á ficaria

í3434
' evidenciado para a categoria_eunificado para todos os regionais.3Dalcrra Pereira,, ,

3

"435 Ferrão (CRP 04) Concorda corn a_fala doDiego Viana do CRP 1.1. Além' disso,
4%

,ela destaca que existe uma lacuna entre o pagarnentõ da anuidade e 6 '

734.37,ª aparecrmento na plataforma E PSI_;Carolina _de* Souza Wal'ger (CRP Q8) inicia
'_

3x

_43_8

sua fala dizendo que respeita o trabalho do GT e' aexplicaçao do Diego Mendonça --

3 ** 3

_ 1439 '

Viana (CRP 11), _mas alerta paraumfato que ela açtedita ser um problemaEla i _3

34.40

menciona que foi aprovada a Resolução CFP 011/2018 que diz que. os critérios »

f
, '

441, paracadastrpna plataforma E-PSI serão definidos por cada CRP, r_nas ela aponta in
442 ºque a plataforrna contrad1zessa resoluçao, quando coloca_que a adimplência _é
»

', .4'43

ator condicionantepara. inscriçãoou não. Ela reforçaque os CRPs pó _suem

444;L respaldo legal para cobrar as adrmplencras dos profisswnalsªma o entendirrieut'o
'º- , ,

_

445'_do plenário do CRP O8 é que quando você impede u_ni profissional detrabalhar,
3 » 446 3'

você está lmpedrndo _a possiblidade, de ele ganhar dinheiro, oque ela considera

_».447 :*ser urna, restriçao de liberdade, Ela fechaa fala dizendo que, para eles do CRP

"

.

3448l' 08,31 plataformaE-PSI deve ser coerente __com aresolução, deixando:cada um dos,
,

'

\

-,4.
Seus critérios demscrrçaoÁ'na Sandra Fernandesf'
, , !9~/_ ICRPS deliberar & decidir pelos

_;

x

_ 115.0

_ overde Nóbrega (CFP) destacaque existe uma questão de mérito, pois existeni ,

[45:1

A duas posições bem distintas no plenário . Urna para que o sistema continue não ª

-' ,»;45â_. perrnítindo cadastrar pessoas inadimplentes _e a outra para que cada regional
_453 decida»seus critérios de inscrição, na plataforma, Diego Mendonça Viana _(ÇRP _
3454311)33dest_aça*que naresolução (211/2018 a» e; (igênciada adlmplenmajaexiste nas»,

3
4,555?

- *ãs's

'

*

,, 3 ' 3

'

5.457:

»3-458:f 011/2018 aquestão da adimplenmaser crit' 'i_o de inscrição _na plataforma

_

' l ,459 - Carolina de Souza Walger (CRP O_8) relerubra quefoi defiªn'idonuma APAF que ' . "

460,» cada regional teria autonomia para definir o A ritérios demscrrçaona plataforma

/..

_ 4621E,-PSI conforme consta na Resolução 0 11/2Q18. Elaregistra a'_preocupação de./3
462quel estabelecendoésse critériõ da adimpl '_cla_como condição para registro, 1)

*

_UL, Quadra _2. Lote 2 Bloco B, Ed Via
OFF-,Sala_ 104, CEP 7Q.0703--óOO»-Brasrlla/DFBrasil
.
Fe_he: (61) 2109_l l) ! WWWcfp. org3br _ _'

"

-..
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* , ,463
4G4,_*
' .455',
* 466 _ na *Opiniãodele, não se, trata _da clareza daResoluçao 011/2018, mas s in da
467necessidade,de revê la,çretirando .o irnpedimerito *do exercício profissional ou
468'

_

então: dar aos regionais à 5111611611115 para fazer sua resolução espeeificacom *suas *

'

_*459, respectivasinterpretaçoes e de acordo corn sua realidade, Rodrigo Costa de

»_,_470*

Oliveira _(GRP _17) *ra'tific**
a posiçãodo Diego Viana do, CRP 11 Ele propõe *

»47*1,pa*u*ta,*r a mudança*da Resolução 011/2018para a APAF *de dezembro de 2,019, para

»*ª 472*'_

'

_ ' _
'

x

,

*_, 4*73* Mayk Diego Gomes daGlória Machado (CRPI 09) *tanibern ratifica apomçao do
'

2174 DiegoVian do CRP *11 pois o receio dele» é permitira atuação 'de ps_*i*cólog-as*(*ós)v _- '

," , - ' _ 475_
"_ "

deixar explieita5necessidade de estar adirnplente para se *cadastrar no,E-PS-I. '*

,

**sern6vínculo (:*/Qin àadimplenc1a< o que poderia a longo prazo caracterizar urn'

*: *476** riscode os CRP*_s perderemreceita . Regiane, Aparecida Piva (CRP 06) destacl,

*» *4*77f*,_*Í*sua preocupaçao corn, 6 _inipeditivb vinculado ao fatoradimplência para* a atuação .*

478 "
_

__479

* cologa(o),*con51derando que isso já_foi bastante discutido no GT _*de *
da(o) ps
_tesoureiros. < Ela acha de suma irnportânçiarespeitar*a relação corn a, *eategoria,

nessa linliaquevem sendo seguida, pelo Sistema C*onselli'os até hoje. Mariane".

148? .. Teixeira Ne o Rodrigues (CRP 07) destaca que existe a necessidade de *inanter a *

»» _ 482 ** eoerência das ações _Ela exemplifica que,»»se mudarmos as regras para o_ E-P j
**48*3»**, tambémexiste anecessidade de» alterar, por*exernplô, as regras para atuação &

484*.»,* Título de Especialista Elafinaliza & fala_diZendo suasponderações são apenas
** , figs, para instigar 6 plenáriõ *a refletir sbbre es'se assunto. Maria Carolina Fonseca
: L * 586». Barbosa, Roseiro(CRP 16) solicita a fala para ,»*fazer uma propostade_
* encaminhamento unia, vez que ela acredita haver unia incoerência nos, dois

encaminhamentos *1) debateem relação à adimplêneia *2) isso, pode ser feito de
*_forma»*autônorn'apelosregionais?

Para cia- a proposta do R6d1'ig6 _Cõstaf de

Oliveira do CRP 17 foi a mais adequada» a _ser votada 116 momento

:'(k' ' ' *

,Diego

. Mendonça Viana»*(CRR 11)oi; que *se é para manter o prinéi'pio de coei'ência da

autonomia de cada __regioria sobre multas ,ele retira a propostafeita p_reViainente,
desdeque fique» explíeit'o na propoSta da.Maria Carolina Fonseca **Barbosa Roseiro
__do CRP

16que os Regionais nas

Justificativas

U L. Queer , *

suas resoluçoes deixern expliCitas as__

para), 5 exigêneia *_0

» eo', sala 1021 -* cE p 70:07OF500 . , BráSíliaYDÍfÉ, Brºa-sil
O-_wwvv.cfp.org:br

-

'

'

*

Í».

. 496

_ condicronante à inscrição na plataforma Ana "Sandra Fernandes "Arcoverde *

, 497

Nóbrega (CFP) pergunta seRodrigo Costa de Oliveira (CRP 17) retira a proposta .,

ª 4,98

dele e apoiaa proposta _do Diego, com o adendo de que o, sistema não bloqueie

499 ' a(o) psicologa(o), mas notifique

500

o CRP »sobre

esta

inadrmplencra Os

encaminhamentos propostos paraesse ponto foram: A) Que »o sistemase adeque '

* 501, l à previsão da Resolução011/2018 de que os critérios, noque tange à, adimplência
"» 502

parafins de registro,sejamdefinidos 'porcada regional; B) As justificativas para , _ ª

503 ' a exigência-" ou' não devern estar previstas em resolução Regional, garantindo a,
, utonomia dos CRPs; _ C)Que o Sistema não bloqueie a(o) ps1cbloga(o), mas . '
*504 a

15051 . notifique ()1 CRP sobre a inadimplencm Em regime de votação, todos 'os
* 506encaminhamentos desse ponto foram aprovados 'por 47 votos favoraveis 2 votos ' ' ,

soi;, contrários _e" 4 abstenções __8_.

CRITÉRIOS PARA CRIACAO _E, 7 , ª

FUNCIQNAMENTO Dos GTS DE APAF: Delegações do ponto:

CRP, 01

"

. 563 ' Cristina Rosas da Silvae Andreza Sorrentino; CRP 02. Jose Hermes de Az'evedo
- 510 Júnior Patricia de _Oliveira Guimarães e Maria de Jesus Moura; CRP 03:1 Darlane:

, c

51iSilva VieiraAndrade, Alessandra santos de Almeida e Glória Maria Machado,;

& * .512 Pimentel; CRP 04: «DalçiraPereira Ferrão, Délcio Fernando Guimarães Pereira, ,, i
'7 lj 4513, ",.e Stela Maris Bretas Souza; CRP 05: Juraci Brito da Silva, Viviane Siqueira

5514» Martins e Mônica Valéria Affonso Sampaio; CRP 06: Luciana Stoppa dos Santos,
" " ' 5515Rodrigo Toledo. e Beatriz Borges Brambilla; CRP 07
' 516

_

Fernanda Facchin'

Fioravanzo, Mariane Teixeira Netto Rodrigues eCleon dos Santos Cérezer; CRP '

517 _108 joão BaptistaFortes de Oliveira, Elisanâra Ribeiro da Silva e Carolina de' , ,,
.

_5181 Souza Walger: _ CRP 09: Ionara Vieira Moura .RalJelo e Mayk DiegoGomes da ' ,
519 7, Glória Machado,, CRP 10:

5,20 , ' Wivianne Braga»Albrm

Luiz Romano da Motta AraújoNeto e Soraya ):

CRP11: Diego Mendonça Viana e Íoão Paulo Lopes"

521_

Coelho; CRP 12: Ematuir Teles de Sousa, Fabrício AntônioRaupp e ._loseane de

522

'..OlivelraLuz; CRP *_13: Helga Cristine Maciel Hofmann e Leandro Roque da, "*

7523

524

»Silva;

CRP 14: Glaoe do carmo Freitas Siqueira e Irma MacéiinA CRP 15: .

Laeuza- Lucia da Silva Farias e Zãíra Rafaela»Lyra Mendonça; *CRP 16:ª7

525 Die-mersonSaquetto é Tammy Andrade Motta; CRP 17: Rafael Ribeiro Filho? e - '
.

525

, 527

Rodrigo Costa de Oliveira; CRP 18: Morgana Moreira Moura e ZeniLuersen,, »_ f

CRP 19; Frederico Alvesde Almeida CRP 20: Magaly Silvade Olive-ira e ' %

47644131?QV
Danilo Camuri TeixeiraLope &

Conselho
17:5ch
,

Psicp ogia '

'

- _531P ranhos Guedes. Clarissa Paranhos Guedes (CFP) relembra q

na APAF d'e

532g"_,maio de 2018_foram apresentadas s. gestões paracriação e_ func1onamento dos

" . GTs da APAF. O ponto foi discutido _e houve' ontribuições da Assembleia Essas
. cont buiçõesfórarn incorporadas e foi c'rízrdáurna minuta dePQr_Laria.Ai1tes' de, '
,

fefetuarf

»

/

itura elaapresenta:umkquadro ,com asparticipações de cadaCRP nos
(

*GTs daAPAF Nessé momento Clarissa procede a leitura da 'rninuta para
º'aValiaçãodo plenário. Datante a leitura, foram solicitados inumerosdestaques
-CleQn dos santos Cerezer (CRP 07)levantaa duvida sobre esse documento ser ;

, *:imia *portarizr ou uma resolução. *O jurídico

do CFP explica que alguns

instrumentos podein ser utilizados", como. instrução normativa e portaria Cada '
uma possui um _caráter próprio. .Por issofoi entendido que;( Pórfaria é ()
ns'trurnento mais adequadoà esse çaso. 'Ionara VieiraMouraRabelo (CRP 09)

' 543

sugere que seja inserido

nsiderando o Regimento da APAF (Resoluçao CFP

544 ,nº 03/2012) nessa resolução Dlemerson Saquetto (CRP 16) questiona o artigo
; 7 ,,

[f

_

545 4 da Resoluçao que_ versa sobre a composição dos GTs Elesugere que seja . >

_

,

, _ 'f jiars"uma vaga para aregião, sudeste. Viviane S_qu_eira Martins (CRP

'

_Í(_)5_)
tambémsugere quenoartigo4°seja inserida mais uma Vaga para_o sudeste
, ' o_ornpos ção'do GT; a depender
da sua tematica ecomplex1dadeDanilo Camurif

Ípór
exe
_ plo Aproposta deleé, manter_() textoxcoino está n'a resoluç

' Rodrigo

* Gosta deOliveira (CRP17.)sugere manter o_texto original eadicionar paragrafo __
a q____se _av'alie caso a_ casQ _a composiçãodo GT, a dependerda sua
tematlca eda, sua complemdade Cristianne Almeidar Carvalho (22), endossa a

',ropósta (_) Rodrigo de Oliveira do CRP 17_.

Beatriz Borges, Brambilla(06)

* ,destacaque e necessario diferenciar () que realmente é ,um GT ou .umac'ornisSao

"'.,perma ente de processos administrativos e_ polmaos Depoisde unia bre e
explicaçao Alia ,tSandra Arcoverde Nóbrega(CFP) diz que aproposta

Beatriz, transcende a discussão queestá sendo _feita _nó momento
" É;,sua proposlçao Claus a__ Guedesw
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595 . Excluir_o artigo quinze pois ele está repetido,: Não houve proposta contrária: A

*

'_ "5916, . Alteraçao *aprovâda sem vótação. I) _Bxeluir o artigo dezessete.

Não houve *,.

_,.597 proposta contrária. Alteraçãoaprovadasem votação J)Suprimir oartigo dezoito *

*59'8 « -e_ dezenove;substituindoesses dois artigos pela nova redação

As reuniõesdos

& ' 5953«GTS _de'vein considerar o prmcrpio da economicidade «e priorizar (_:_ uso deT.ICs __

« "

Os encontros presenciais, quando necessaries devem ser justificados deacordo

*

__cóm _o plano de trabalho Asatividades do GT «Serão custeadas _pela conta da 'cota _ "
revrsta_(conta divulgação) e a infraestrutura
e» a coordenação doGT serão de
responsa "lidade __doConselhoFederal dePsicologia.

Alteração /de texto:

.

aprovadas por cinquentavotosafavor, nenhum contra *e três abstenções ' '

605
"7666

',os,_çncami_nhamentos *desse »ponto foram aprovadosconforme votaçoe;
_'m'encionadas'u' Logo rna sequênciaClarissa Paranhos Guedes (CFP) ft);

5

. "f apresentação do modelo de relatoriode trabalho dos .GTs. Relatório aprovadopor
.
_
l

unanimidade. 9.». ESTUDO E ELABORAÇAO DE UMAPROPOSTA DE

609 .,IMPLANTAÇAO DE NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

' *

DEPSICOLOGO __(çIP *

Delegações do ponto:

CRP ,O

;_CristinaRQs as da

SiIv.5 e«Andreza Sorrentino; CRP 02: jose Hermes de Azevedo Junior, Patrícia

,

_
__.

.»,

_ _

de Oliveira Guimaraese Maria de_ Jesus Moura" _, ERP 03: Dárlane Silva Vieir

3513 Andrade,Glória Maria Machado Pimentel _e_ Renan Vieira _de S Rocha; CRP 04

614 *Da'lcira Pereira Ferrao Túlio Louchard Picinini Teixeira e

Araújo Almeida;CRP 05_* "._Rodrigo

AQiQI _Moíira,

Rita de Cássia de

Monica Valéria Affonso

Sampaio e Simone_Garcia da Silva»; __CRP 06 "Rodrigo (Pedro Paulo Bicalho)

Toledo MariaRozineti Gonçalvese Regiane Aparecida PiVa ' RP 07-:_Fernanda_
Facchin Floravanzo, MarianeTeixeira Nett _o Rodrigues e Cleon dosSantos * &
Ccerezer;CRPQS: Carolina de SOuzaWalger Luciano Bugalski eIara L ais Raittz '

»Barátieri, Omar; CRP 09:

_l-I_anderssen _S-houzo Abe e Mayk Diego Gorries da ~ _

P'Glóta Machado-; CRP _lO: Lui__z Romano da Motta Araújo Neto e_ soiraya if.
Wivianne Brag A '_'
_m; CRP llz.» _Diego Mendonça Viana _êJoãoPaulo Lopes

_

Coelho; CRP 12: Ematuir Teles de Sousa, Fabricio. Antônio Rauppe Joseane de ' '

'

624* Ollveira'Luz, CRP_l3_:_ HelgaCristine __Macie'l Hofmann e Leandro Roque*_Da

'.525[Sllva,_ CRP 1

.

/
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,

\

,

-

'

»

.~

*

,

«* 62*8 * Costa de ºliveira e*RafaelRibeiro Filho; CRP 18:

Morgana Moreira Mourae

é ig * Zeni Luer-sen; CRP 19. Frederico Alves *de Almeida CRP 20. Maria das Graças
ª
*

, _
**

630
* *

Mendonça Sales e Regina Célia Pereira Da Silva; CRP 21: Juliana Barbosa Dias _

*

Maia; CRP 22.

* 232

Raílson de Oliveira Rodrigues, CRP 23.

Ricardo Furtado de)

Oliveira; f*CF'P: Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, *A*n_dréa Esmeraldo

*' 633 . Câmara e Clarissa Paranhos Guedes.

Clarissa Paranhos Guedes (CFP)faz um", l * ' *

*,**634*, breve histórico do Grupo de Trabalho da Nova Carteira de Identidade Profissional
* 635

J

-GT»da Nova CIP. Na sequência ela apresenta o cronograma de traballio desse** _ _

2636

GT para o ano de 2019,que culminará em Outubro c_()m o início da produção das *

, 637

novas" carteiras. Em relação à Inscrição Secundária ela "comenta que,*coú'forme ._

638

decidido*na APAF de dezembro de 2018, eles fizeram um estudo nos regionais e

* 6339

concluiu-se que é neceésário manter a existência dela. No entanto, *verificaram

640 que é necessário padronizar o processo no Sistema *Consellios por meiode uma * '

* . 641

resoluçao. Ela propõe pautar éssa minuta de' resolução na APAF de dezembro de _ .

*6*4_2 _ 2019,__bem como _a recomposição desse GT. Alem disso, Clarissa sugere que,para*,
«*GÃS

ampliar a discussão sobre eSse tema este ponto seja incluído *na próxima reunião

*644 ' _de CGE/COF, uma vez *que acreditam ser necessário padronizar a avaliação e a

*, f

& 645

concessão deinscrição secundária em todos os CRs: Encaminhamentos do pon'ço:

, 646

A) Apreciação da continuidade do GT.* Aprovada a continuidade dos , *

* .647'* ª trabalhos. .B_) Apreciaçao da possibi*_lidàd*ede inclusão do ponto sobre inscriçao
_* *

6485 secundaria no Encontro de COE/CÓF. Aprovada a inclusão. C) Permissão para *
649:

construção deuma minuta de resolução sobreinscrição secundária para apresentar

650 na *APAF» de dezembro Aprovada a elaboração da minutae pautã la para a APAF *
651

de dezembro de 2019. D) Recompor o GT. GTrecompost'o por: CFP, CRP- 05 _»

1 652

CRP 07, CRP 18, CRP- 19

653

(_ho lugar do

CRP--03),

CRP 20: _ Todos

0*S_ '

. encaminhamentos f*orarri aprovado s pelo plenário por unanimidade sem votação.

, __1(*). CREPOP- EDI'TAL DE FOMENTO AOS CRPS: Delegações do ponto?

' ã;

,CRP*0*1: Leovane Gregório e Cássia dà Silva Relva; CRP 0.2 José Hermes de

_

Azevedo Júnior, Patrícia de Oliveira Guimarães e Maria de Jesus Moura; CRP 03: _ * » ,
Darlane Silva Vieira Andrade Gloria Maria Machado Pimentel e Renan Vieira de

, 3. Rocha CRP 04: Dalcira' Pereira Ferrão Tulip Louchard Picinini Teixeira e
** .*

Ritade Cassia de__Arau__io Almeida;
"

CRP 05:

Rodrigo Acioli*Moura -_M*ôn*ic*aª *"

.Garcia*da_* Silva

CRP 06: Beatriz Borges

!

%
_

) * cã/ . »

,_~
[ »Conselho
Federal de
Psicologia

*

_ ,. ,

_ .

í

-_ 1- ª _ ' »
,

*

:,

:

_

.

' '_ º .
,

_ »

J '

_

'

*»,

.- t
' '

'

' ~ __
.

: '

,,

,

__

__

, .

& Ã *

61_ * Brambilla, Maria Rozineti Gonçalves e Regiane Aparecida*Pràà; CRP/5075'
' 66?»

. 1663CRP 08; Carolina de Souza Walger, L_uc__iano Buga_lski e_ lara Laís Raittz_ Bar'atieri *

_ _

_

» _ ,»
,
'

Fernanda»Facchin Fioravanzo, Silvana de OliVeira 'e Cleon dos Santos Cérezer;

'

1564Omar; CRP 09.
Í_,_665

Mayk Diego Gomes da Glória Machado e Handerssen Shouzo.»

.Abe; CRP 1*(): ___Luiz Romano da _Motta Araújo Neto e Soraya Wivianne Braga.

. _666*_ Albim; CRP 11: Diego Mendonça Viana eEmilie Fonteles Boesr'nans; CRP 12: ª?
V *667 *Ematuir Teles de Sousa, Jaira Terezinhada Silva Rodrigues e Joseane de Oliveira

>]

_ _ 6_6*8

Luz; CRP 13: Helga Cristine Maciel Hofmann eLeandro Roque da Silva; CRP

*_'1669

14: Marilene_Kovalski e Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandoli;» CRP(_l5: ii

i 6.70». Laeuza Lúcia da Silva Farias e Zaíra Rafaela Lyra Mendonça; CRP 16: Maria

"

' 671.7 Carolina Fonseca Barbosa _Roseiroe TammyAndrade Motta; CRP 17: Camomila

'

_*672*

, n'»;

.

*

:
,

Lira Ferreira *e Rafael Ribeiro Fi1110;CRP 18: _Morgana_ Moreira Moura e Zeni

6713" Luersenf CRP _:19 Lidiane dos Anjos Santos Andrade; CRP 2_0:_» Maria das
674.

Graças Mendonça Sales; CRP 21: Juliana Barbosa Dias Maia; CRP 22. RailSon

(j 67% ' de Oliveira Rodrigues; CRP 23: Ricardo Furtado de Oliveira; CFP: Ana Sandra

67d" Fernandes Arcoverde Nóbrega, Andréa Esmeraldo Câmara_e Clarissa Paranhos
7677

Guedes. Clarissa Paranhos Guedes(CFP)inicia sua fala informando ao plenário

678

,que vai mudar a forma de«convênio para manutenção das atividades do CREPOP.

_

» ,

.

,

Ela menciona que antes era via reembolso_e que a partir de agora serávia edital._
(

' Para aqueles que podem* solicrtar lesse apoio, será via edital precedendo as
atividades. Ana Sandra Nóbrega (CFP) destaca que essa mudançaesta sendo feita

682-_* poruma questão de legalidade, que já vem sendo _cobrada pelo TCU. Ela destaca
** 583 _
*-'(*58*4'

ainda *_que (J edital _não está mudando asregras que estão sendo seguidasaté_ hoje '
_*que o que mudou *foi apenas a forma de repasse: de dinheiro. Clarissa Paranhos

, 685_* Guedes(CFP) meneiona _que esse edital foi discutido na reunião nacional do_
686

CREPOP mas ele precisa ser apreciado_e aprovado pela APAF Clarissa Guedes_

:

(CFP) prosseguiu com a leitura do edital._ A_na Sandra Fernandes Arcoverde:
Nobrega (CFP) pergunta se alguem quer se inscrever.

LuiZ__ Romano da Motta

Araújo Neto (CRP 10)»questiona como ficam os vínculosjáassumidos para o.s'*
projetosem andamento, _eomo pagamento dos jfunoionáriOs contratados, por
exemplo Clarissa Paranhos Guedes(CFP) explioa que (J que ja está contratado «
16972; terã a continuidade do trabalho no formato atual. Beatriz Borges Brambilla (CRP '
693/ 06)» e Jaira Terezinha da Silv

W'
A _SUL QuadraZ _Lote'Z Bloco B.

Fon-

' 'uo igues (CRP< 12) mencionam que, naopinião

1(My

ce_. Térreo Sala-104 _CEP70. 070-600*- Brasília/DF Brasi1 '*

9 0100- Wwwcfp. org. br ,_

*

[u

(

'C'

Cohs'elho
, : Federal dc .
' Ifsíco'logia . ,

delas, é., ecessário incluir na minuta a lgb q11e garanta a colaboração de todos os
CRP? não deixandoaberta a possibilidade de part1c1paçao 011 não, considerando

' " que esse é um projetonacronal Jaira ainda sugereque,_os CRPs grandes sejal'n
\

,,:contemplados pelt) edital, mesmo _qu seja com um percentual pequeno de aux

f

_.

'.

flnanceiro' Tulio Louehapd Pici11i111_T_ei_xeira' (CRP O4) discorda de _Beatríz

Brambilla do CRP 06 e da Jaira Rodrignes do CRP 12. Pam ele não existe _a
' -possibilidade de obrigar- Qs CRPs a participarem, Que isso e realmenteipor adesão *
_Eledestaca ainda que estão voltando a rediscutir algo que já havia sido pacruadó.

.- ,; 102' Luiz.Rornanoda.MottaAraújo
_

Neto (CRPÍQ) pergnnta qual e ,Q prazoque 0 CFPÃÃ : * '

7703( terá para apresentar 0 plano de _trabalho .do CREPOP, para que os regionais? »

57,04 possam se organizarpara realizar os seus Clarissa Guedes(CFP) explica que, " '
705' esse cronograma e 'sern'pre' def ido nas APAFS. MariaCarolina Fenseea Barbosa "

k <,',7b_s

in,

'

,,,

".

Rose1ro (CRP _16) levantaa-preocupaçao em relação ao item 2.1 do edital :kÉla'

'

. 76.7. acredita que isso _terá umimpactomuito grande no orçamento dos _CRPs de médio ' '
_"7os _ epequeno porte. Elaquestionacomo esses _CRPs, que receberam 0corte da verba,"

1705

,vão adequar _e ajust'ano planejamento orçamentário; espec1almente
em fúnção do, , "

710 _ prazo deimplantaçãodessa nova modalidade deconcessão do CREPOP Laenza _
Lúcia da Silva Farias (CRP 15) pergunta a partir de quando o edital vaicomeçar:"
a valere se a adesão dos _CRPs é _obrigatõgia paraesse edital Leovane Gregorio

) (CRP Ol) sugere que o critério de inscritos sejasubstituído por pagantes,11a seção &

fªDos,C_1-ite_fos d'e Elegi

lidade Q Porcentagem de Repasse . ' Elf: sugere ainda

' ' ' '

(que oescalonamento da tabela _s_eja alterado, poisa pérdafinanceirae r_nnito,
;gta11dQnas faixas estabelecidas. Clarissa- Guedes (CFP) explicaQue, ton edital

deve __segnir_ um criterio 0011111111 _do sisterna. E o critério qne vem sendo seguido?

a para outras açõest_a_rnbérn_e esse,_ () da APAF.E1a menciona que não sabe seé
possívelrever esse. criterio. Jnliana _Barbosa,_ 'Dias Maia (CRP 21) levanta

novamente questlonamentossobre o,critério do repasse deverbaaos CRPs Ana ? .
1

sandra Nobrega (CFP) informa novamente qúeesse é o critérionsado pelº?

Sistema Conselhos desde2005 _para definir ações qne necessitam de repasse de:

]ve

a e quea alteração desses critérios seria uma outra discussão, para ser

' ,. dis ntida numa ontra ÁPAF. Juliana .Maia do CRP 21 pede então qne seja feita 3 Í (. *
, "essa sollc1taçao de panta' para a próxima APA-F Leovane Gregorio (CRP 01)?

coloca-snapreocupação _coni o andamento do CREPOP por

uestões financeiras, ,

:

»"1'

Conserhó
"
Fedefal de
Psicologia

4.472714 uma Vezque eles estavam orga'riizados 0planejados inelusive com o orçameuto *' ~
: *728 já aprovado pelo TCU, para1014004111 por cento de ressaréimento 0 agora o
* 7*29 ?; _re' _*a'rcirnento seria de apenas Cinquenta- por cento. Muitos outros
7,30' questionamentosesugestões foram feitos em, relação a0 (0p004 0 do dinhe roaos 4 ' "
' » _731 CR A114a 4Sa1idr4a Arcoverde Nóbrega (CF-P) sugere que, exista um proseSSO de**
X

732 4 transição4para [implantagao desse edital para os CRPs que mudaram de ffaixa 'e
f733~g tiveram uma dimlnurçaO/no valor de recebimento Luiz
4 Romano daMottaAraújo'_ ;

_ 734

14. 735

* »"

ENC. ) (CRP 140) sugere que exista um prazopara o CRs se adequarem a essa44 minuta 4 _ ":?, "'
_de eonvêriio, esse período *de' transição sugerido por Ana SandraE10sugere airldá, *

«çª/'as ' *44.q1.410 0
* , 7374

plano de trabalho d04 CFP seja apresentado em 110V40mb1-0 e que 0140

contemple um plano de trabalhodetalhadp do CFP 04 dos C*RPs Além disÇso ele" ' ' **
aponta que os valores.*de repasse não condizem001114 04 realidade do Brasil ª- * '

,

«l

-' especialmente cons1derando4os valores de passagem e hospedagem vigentes

atualmente Ele sugere q u0 não exista umValor fixo;mas sim estudado _caso a

'

*caso,conforme 4a variabilidade? de cada 0v0nt04 Ana Saudi-a ArcoverdeNóbrega
((45FP) *lembra que 0 CREPOP realiza duas4-4p0 sqi41isa0 porano 'e çdnforme
orientaçao d0j4u4ri4dico4 doCFP é necessário constara prev1srbrlidade do valo _*_ E1a4fi'
questiona,se 40 plenárioaehax necessário alterar esse valor. 'Sealteração d40 valor

fixado de três mil reais para *czinco mil reais ajudaria a resolver 0 problema Ana

'Sandrã'» ainda lembra 0 plenano de que edital e*atualizado*ar1ualmente.

Lui'

Romano da Motta Araújo Neto (CRP 10) indica que isso rlão resolve 0 problem Q
já que eada pesquisa 101411 umademanda e um valor, diferente.*porém, concorda
4040111 'a proposta do aumento para 0111400 mil reais; Rafael Ribeiro Filho*(CRP 17);*

diz (111044fezuns cálculos apróxrmados e Sugere que *o tetoseja *de sete _mil reais.4
lÓutras sugestões foram feitas em relação aovalor» de repasse aos CRPs. Alguns
. CR4Ps fiZeramsugestões sobre a»alteraçao da redação no item

DaLiberaçãb dos

" *Reeursbs "e,do Acompanha. éhto ,modlficando o_prazo para prestação de contas *
1

Outros destaques

foram feitos em relação à maneira que,* stá» registrada a4 '*

(contagem deprazo em dias co4rrid0s4 efoi sugeridoque sejamem dias» úteis. Outro
*pouto léyaijtahdo 4f404i a questão de._não 101- determinado no edital a exrstencra (10

1

prazos 0sp044cif14c04s para recurso por exemplo: Questionamentos também foram

feitosem relaçao aos prazos, estabelecidos nocaouograma, b04rfi comoo- início da 4

. 4),

w

Cônsclho 7 . ' '
Federal de
"Psicologia, _ '
umª:

760 pontoA) no item 2. 1- do edital, incluir umcritério para o processo de transição
76]. nocaso de CRPs que niudam de tamanho ,l'para que possam adequar Seu. '

$762: orçamento,; E que o CRP _que niudou de tamanhono meio daexecução de um' ;*,
* 763

_orçanie'nto, possaªconcluir o exercíciodoano, cõm os valores do convenio que Ja

764V. estavam ein curso; B) No item 3. 3 do edital, incluira informação de queo plano
1
765' ª

'

(
,

de trabalho deve ser apresentado em novembro ,e com__ maiordetalhamento; '-

.'766 * possível de passagens e hospedagens; C) No item 3_5do edital, incluir ou órgão
',767

competente

após a palavra

Éniprego ;

D)no item- 5.3.1 do edital,,incluir

768, 5 aplicado de acordo com a previsão _da lei de estágio ;E) No ite1n 5 4.1 do edital, _76,9

.

alterar o valor limite. de viagens para R$7. 000,00 (sete mil reais); F)Noitem,

770 5.4. 2 do edital, alterar o prazo para devolução de verba para o CFP emate 30
72771 (trinta) dias após a entrega da prestaçãode contas; G) No item_6.2.6 do edital, f" ".

772a_lterar a r_ed_aç,ão' para encaminhar ate 370dias,. após o final do 12°,mês, relat6rio'__ "
7.73,

de ativrdadese prestaçãodecontas finaisª'; H) No item 8.3 do edital, incluir algo

'-__7'74que determine que o planode trabalho, especialmente do CFP, deve contermais
. 7757 detalhadamente as especificidades das atividades, I) No iteln 9. 1 do edital,fazer
',,776 " as seguintes alterações:

alterar o prazo para 15 dias úteis, para os ÇRPg',

77,7 fornializarem interesse emaderir ao Edital com plano de trabalho e>previsão de ,.

778

_cu'stos; excluir o item

,

Apresentação do Plano de Traballio e Plano de Custos ;

,779 alterar o prazo para 15 dias úteis 0 item cºmissao avaliadora apreciar todas '
780V sollcltagoes alterar O prazo paraQ7- dias úteis' 0 item providenciarconvênios"
'. 781 ';_«ndaspropostas aprovadas , alterar o prazo para Q7 dias uteis o itemprovidenciar

" 762 ., 7aprimeira parcela do repasse, conforme cronograma de desembolso, incluirmy): >
78 s; gi. cronograma um, itern que conternple uni prazo de recurso para os CRPs de 03 dias ,
784"

úteis;"

J),_No itern, 9.1 dó edital, incluir artigos que registrern as seguintes (,

7875" informaçoes Todos os, prazos são contados em dias ininterruptos e emsua
\

7786 _ contagem exclui * se o dia da efetivação do,ato eincluise o dia do vencimento /

'_787 _

lançamento do edital será feito no final de junho de 201,9 Em regime de votação,

788"

,ltodos _6s encaminhamentos desse ponto foram aprovados por 51 votos a favor, .

789 ._ nenhum voto contra e nenhuma

abstenção.

11.

CALENDARIO7DE

__790, º ATIVIDADES DQCREPOP N0 2° SEMESTRE 2019 Delegaçoes dº ponto: '
' 791
792

» CRP 01: Leovane--Greg_ór_io_ e Cássia daSilva Relva; CRP 02: José Hermes de .
Azevedo júnior, Patrícia de Oliveira Gu

s e Maria de Jes11s Moura; CRP 03

'

,

Cohselhb .

ederalde
_?sicologia

,

795de CássiaÁraUJo
&
Almeida; CRP O5: Viviane SiqueiraMartins, Mônica Valéria '
" 7796 Affonso Sampaio e Simone Garcia da Silva; CRP»,06: Beatrii Borges *Brarnl1*i1la*Í

1,797 Mar1aRozineti Gonçalves e Regiane Aparecida Piva; CRP Q7 FernandaFacchi 1, ** "

798. Fioravanzo, Cleon dos Santos Cerez'er e Geisa Felippi CRP Ó8: Carolina d

* ~,79éj,

Souza'Walger Iara Laís Raittz Baratieri O'mar e Elisa Mara Ribeiro Da Silva; _

' f 800

[*

CRP 09: Mayk Diego Gomes daGlóriaMachado ellanderssenShouzo Abe; CRP" ,

801 10 L-uiz Romano da Motta Áraújb Neto»e_ SorayaWivianneBraga Alb'im; CRP

'

V 28'02 11:Diego MendonçaVianaeEmilie Fonteles Boésmans; CRP 12 Einami Teles :
.

.àºá

.

Farias e *ZaíraRafaelaLyra MendonçaCRP -*16 DiemersonSaquetto e
, CRP *l&KarinaPFranco Moshage e Zéni Luersen, CRP l9: Lidiane/dos A11josy"
__ ,

'. '

_ ' santos Andrade, CRP 20: Regina Célia Pereira da Silva & Gibson Alvés das f

*

819 Santos; CRP 21: Juliana Barbosa Dias Maia; CRP 22:_ Cristianne Almeida

*

_ Carvalho,,CRP2 ' , Ricardo Fnrtado de Oliveira; CP.P Ana Sandra Fernandes
Arcoverde Nóbrega, Andrea Esmeraldo Câmara, e Clarissa Paranhos Guedes. »

Clarissa Paranhos Guedes(*: PP) dá início ac) p_onto resgatando lim 1961166dos _

-resultados e acordos retirados da Reunião Nacional do CREPOP em abril de2019
* Na sequênciaelaapfesenta o cronograma ,de trabalho do CREPOP para o segúndo

'* seinestre de2Q191 Ela comentou que havera muitas consultas públicasparayle ,
período e lançamentos de . novas referenciastarnbern

Foi distribuída para o):

. plenário a publicaçao _do CREPOP Referências Técnicas,_ para atuaçao de

'

819' P51cólogas(os) em Questoes "relativas a Terra _ Clarissa destaca que atualmentey»

/ » 8729,não existe nerihurh instrumentogue mstltucmnahzeo ÇREPQP e que' acredita que»;
821; '(*s_eja»-importante criaralgo *que o teme perinanent'e.*Frente a isso,»»elapropõeque-_

, . 822

seja (: iíàdo um GT para pensar a institucmnalizaçao do CREPOP par que seja, '

823 ' apresentada 11aAPAF de dezenibro urna proposta insfrnmento redigidoBeatriz-'

Borges Branibilla
_(CRP 06) informou ou

+Rei1nião Naciºnal
.*do
CREPOP (eles _

<

"
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