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ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRP-17.  Aos vinte e seis 1 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sede do Conselho 2 

Regional de Psicologia da 17ª Região, sito à Rua do Titânio, nº 25, Bairro Lagoa 3 

Nova, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, ocorreu a décima quinta 4 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região, 5 

de sigla CRP-17/RN, conforme convocação aos psicólogos norte-rio-grandenses 6 

veiculada por meio do seu Edital de Convocação e publicadas no Jornal Tribuna 7 

do Norte, datado de 25 de agosto de 2020 que é meio oficial, como também, pela 8 

mensagem publicada no serviço de divulgação do CRP-17/RN Gestão “Psicologia 9 

em Diálogos: Democracia, Direitos Humanos e Compromisso com a Profissão” 10 

28/08/2020 – nº 17/2020; 11/09/2020 – nº 18/2020, no portal da transparência no 11 

dia 25/08/2020, e nas redes sociais e zapsi no dia 18/09/2020.  A Assembleia teve 12 

início em segunda chamada, às dez horas, com 09 (nove) participantes que 13 

assinaram a lista de presença no Livro de Eventos e que a seguir estão 14 

nominados em ordem alfabética: Alysson Zenildo Costa Alves-17/0920; Andreina 15 

Da Silva Moura-17/3304; Gildeon Mendonca Da Costa-17/1842; Iana Catarina De 16 

Araujo Viana-17/2431; Keyla Mafalda De Oliveira Amorim-17/1707; Natalia 17 

Campos Da Silva-17/2374; Rafael Ribeiro Filho-17/3227; Roberio Nunes Maia-18 

17/3140; Thalia Ferreira Do Nascimento-17/5312; Ao chegar, todos os psicólogos 19 

foram convidados a assinar lista de presença, e manterem-se na área externa do 20 

CRP-17/RN, considerando ao estado de pandemia declarado pela Organização 21 

Mundial da Saúde nº 356, em 11 de março de 2020, as restrições impostas pelo 22 

Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, a Resolução do CRP-17 nº 23 

1, de 27 de março de 2020, e as Portarias CRP-17 nº 009/2019 e nº 003/2020, 24 

Portaria Nº 026/2020-GAC/SESAP/SEDEC/SETUR, de 21 de setembro de 2020, 25 

que estabelecem, o uso do sistema de videoconferência e o Plano de 26 

Contingência com medidas de prevenção ao contágio de pessoas pelo 27 

Coronavírus – COVID-19, em todas as dependências do Conselho Regional de 28 

Psicologia da 17ª Região. A Conselheira Tesoureira Andreína da Silva Moura fez 29 

a abertura da décima quinta Assembleia Geral Ordinária do CRP-17/RN e deu as 30 

boas vindas a todos. Em seguida, agradeceu a presença dos psicólogos 31 

explicitando o objetivo desta assembleia geral e a sua importância como 32 

instrumento democrático dentro do Sistema Conselhos de Psicologia; apresentou 33 

a Prestação de constas a fim de dar continuidade à política de transparência da 34 

Gestão e; explicou que neste ano serão apresentadas duas propostas de reajuste 35 

para anuidade do ano de 2021, as quais serão mais bem elucidadas durante a 36 

apresentação. Ressaltando que há o desconto de 20% (para pagamento integral) 37 

nas anuidades para recém-formados, no momento da primeira inscrição, em 38 

ambas as propostas. Informado, também, que o desconto para pagamento 39 

integral da anuidade 2021, para profissionais já inscritos, será de 15% até 31 de 40 

janeiro de 2021. Após tais comunicações, a Tesoureira Andreína fez a 41 

apresentação dos slides referentes à síntese das propostas orçamentárias nº 01, 42 

com aumento de 2,35% no valor atual, e nº 02, com aumento de 3,5% no valor 43 

atual, para 2021 e as tabelas de anuidades, taxas e emolumentos a serem 44 

votados pelos profissionais presentes para vigorar em 2021. Após apresentação 45 

das duas propostas, foi aberta a votação, sendo a vencedora a Proposta 46 

Orçamentária nº 1 por 08 (oito) votos a favor, 01 (um) votos contra, sem 47 

abstenções.  Assim, os valores das anuidades, taxas e emolumentos para o ano 48 

de 2021 serão nas condições abaixo apresentadas: Anuidade para Pessoa Física 49 

http://www.crprn.org.br/
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R$ 648,41 (seiscentos quarenta e oito reais e quarenta e um centavos); Anuidade 50 

para Pessoa Jurídica: a) Se Capital social até 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 51 

anuidade será de R$ 755,15 (setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze 52 

centavos); b) Capital social acima de 50.000,00 (cinquenta mil reais) até 53 

200.000,00 (duzentos mil reais) a anuidade será de R$ 1.496,41 (um mil 54 

quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos); c) Capital social 55 

acima de 200.000,00 (duzentos mil reais) até 500.000 (quinhentos mil reais) a 56 

anuidade será de R$ 2.237,67 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e 57 

sete centavos); já incluso o valor do Fundo de Seção de R$ 6,79 (seis reais e 58 

setenta e nove centavos), para Pessoas Físicas e Jurídicas. Inscrição Pessoa 59 

Física R$ 157,46 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos); 60 

Inscrição Pessoa Jurídica R$ 207,36 (duzentos e sete reais e trinta e seis 61 

centavos); Carteira Pessoa Física R$ 83,96 (oitenta e três reais e noventa e seis 62 

centavos); Taxa Certificado Pessoa Jurídica R$ 117,54 (cento e dezessete reais e 63 

cinquenta e quatro centavos); Inscrição Secundária R$ 83,96 (oitenta e três reais 64 

e noventa e seis centavos); Certidão de Negociação Pessoa Física R$ 83,96 65 

(oitenta e três reais e noventa e seis centavos); Certidão de Negociação Pessoa 66 

Jurídica R$ 207,36 (duzentos e sete reais e trinta e seis centavos); Alteração de 67 

Registro de Pessoa Jurídica R$ 127,74 (cento e vinte e sete reais e setenta e 68 

quatro centavos); Multa por Infração Disciplinar R$ 647,89 (seiscentos quarenta e 69 

sete reais e oitenta e nove centavos); Atestados – Isento; Certidão Pessoa Física 70 

– Isento; Certidão Pessoa Jurídica – Isento. Finalizando a reunião, o presidente 71 

do Conselho destacou os esforços da gestão para a mobilização e promoção de 72 

eventos destinados a categoria e a necessidade de participação e envolvimento 73 

desta nas atividades e atribuições do CRP-17/RN. E, nada mais havendo a tratar, 74 

a Assembleia foi encerrada às 11 horas, a Conselheira Tesoureira Andreína da 75 

Silva Moura, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será publicada 76 

no Portal da Transparência deste regional, sem assinatura física, devido ao 77 

isolamento social. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 

Alysson Zenildo Costa Alves 79 

Andreina Da Silva Moura 80 

Gildeon Mendonca Da Costa 81 

Iana Catarina De Araujo Viana 82 

Keyla Mafalda De Oliveira Amorim 83 

Natalia Campos Da Silva 84 

Rafael Ribeiro Filho 85 

Roberio Nunes Maia 86 

Thalia Ferreira Do Nascimento 87 
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