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1 ATA DA 5" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Do EGRÉGIo CoNSELHo
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM 15 DE
3 DF,ZEMBRO DE 2011, NA SEDE DO CRP 20,Iocalizadana Avenida Djalma Batista, No
4 3.000, Salas 3I132, Condomínio Amazonas Flat Service, Bairro Chapada, CEP 69.050-010,
5 Manaus-AM. Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quinze
6 horas, sob a presidência da Conselheira Presidente do CRP 20, Psicóloga IOLETE RIBEIRO
7 DA SILVA, reuniram-se para realizaçáo da 5u REIINIÃO PLENÁrua ORDINÁRIA Do
8 CRP 20 os (as) Psicólogos (as) Conselheiros (as) efetivos (as): Lígia Maria Duque Johnson de
9 Assis - Secretária, Consuelena Lopes Leitão - Vice Presidente, Maria do Socorro Rodrigues

10 de Souza - Tesoureira, Deborah Crystina Gomes Barreto, Waldir dos Santos Costa, Júlio
11 César Carregari, Luciana Oliveira Lopes, Selma de Jesus Cobra, Conselheira Suplente Sônia
12 Maria Lemos, Conselheira Suplente Maria Edith Pereira Martins, psicóloga técnica do
13 CREPOP Vanessa Miranda e psicóloga Fiscal Ludyane Cavalcante Neves, para tratar dos
14 seguintes PONTOS DE PAUTA: Leitura da Ata da 4u Reunião Plenária, Informes, Processos
15 de 1" Registro, Transferência para o CRP-20, Transferência do CRP-20 para outro regional,
16 Cancelamento de registro à pedido, Renovação de certificado de Pessoa Jurídica. 1)
17 LEITURA DA ATA DA 4" REUNIÃO PLENÁRIA, reahzada em I7IITI2OTI: Lida e
18 assinada. 2) INFORMES: a) Participação em Eventos - A Conselheira Presidente Iolete
19 Ribeiro informa sobre os encaminhamentos feitos na Reunião Presencial de Presidentes
20 ocorrida em 0911212011 e sobre a APAF ocorrida em 10 e 1111212011 em Brasília. 1.
2l Congresso de Psicologia do Centro Oeste - O CRP do Centro Oeste - Os CRPs 01, 09, 18 e
22 14 deverão definir uma data que não conflite com a semana do Psicólogo e a II Mostra, buscar
23 parcerias e organizar-se internamente para financiar o evento tendo o CFP como apoio na
24 interlocução e organização. 2. Comitê Nacional de Defesa dos Povos Indígenas de Mato
25 Grosso do Sul (CONDEPI) - CRP 14 deverâ ser feito um movimento de apoio à causa
26 indígena, potencializar as discussões nos âmbitos regionais e aprofundar o entendimento da
27 direção política do comitê nacional criado no MS. 3. CREPOP - Foi aprovado pela APAF de
28 dezembrolll a defesa de um só tema de pesquisa em2012, pensar na isonomia salarial entre
29 os técnicos dos CREPOPs e os funcionários dos CRPs. 4. Realinhamento institucional do
30 CFP - Após definidos os setores e seus respectivos responsáveis no CFP, esta informação
31 será repassada aos CRPs, para ciência. 5. Os informes legislativos - Será enviado material
32 com resumo de todos os PLs aos CRPs. 6.l.4atrl:. Mínima de Registro de Profissionais de
33 saúde do Mercosul - O CFP enviara a projeção da plataforma Arouca aos CRPs para
34 discussão e estudo. 7. Ouvidoria - O CFP apresentou relatório das atividades da ouvidõria,
35 informando das várias consultas dos profissionais, em busca de posicionamento sobre
36 diversos temas. Foi pactuado a construção de um banco de respostas, que será implantado
37 assim que o sistema for instalado por completo. Há muitas denúncias no sentido éìico que
38 serão encamiúadas aos CRPs e instaurados pÍocessos éticos, se necessário. O CFP enviará
39 mensalmente aos CRPs um relatório geral da ouvidoria, enviarâtambém um gráfico contendo
40 alocalização das demandas. Será feito um levantamento das 10 ou 15 maiores demandas da
4I ouvidoria para ser dir,'ulgado no site dos CRPs. O CFP solicita que os CRPs encaminhem à
42 ouvidoria as questões, queixas, críticas e todo o banco de dados e respostas dadas pelos CRPs
43 para compor o banco de respostas. Solicita também que seja divulgado no site dos CRPs
44 telefone 08006420110 da ouvidoria do CFP, o email da ouvidoria ouvidoria@cfp.org.br e
45 também o site www.cfp.org.br 8. Participação dos psicólogos nos testes rápidos para HIV
46 - o CRP 07 disponibllizará o material aos demais CRPs e deverá ser pautado na APAF de
47 maiol2012. 9. Grupos de trabalho do CFP - Foram mantidos os grupos de trabalhos sobre
48 Alcool e outras drogas, sobre a Psicologia em emergências e desasties. O CRP 20 conseguiu
49 lugar nos grupos de trabalho sobre Psicologia do Transito e no COMORG. Necessário indicar
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50 um representante para cada GT, ficando o conselheiro Júlio Carregari como representante no
51 COMORG e a conselheira psicóloga Lígia Maria como representante no GT sobre a
52 Psicologia do Trânsito. 10. Evento de avaliação psicológica - Foi aprovado na APAF que o
53 CRP 20 terá direito a quatro representantes (um por estado) no evento de encerramento do ano
54 temático da avaliação psicológica, com custeado pelo CFP. 11. Anuidade - O Parcelamento
55 das anuidades será de no mínimo 05 parcelas. 12. Sistemática de funcionamento do
56 CREPOP - Foi discutido na Reunião de tesoureiros uma nova sistemática de funcionamento
57 do CREPOP, com a proposta de a partir de 2013 os CRPs assumam a gestão financeira do
58 CREPOP, quando será necessário inseri-lo no orçamento. b) Atualtzzção das CIPs do CRP
59 20 - A Conselheira Presidente Iolete Ribeiro informa que a IMPLANTA já concluiu a
60 instalação do programa, todos os psicólogos já possuem novo número de CRP, o critério foi o
6I de antiguidade. Os formulários das carteiras já chegaram e será enviado um e-mail aos
62 psicólogos convidando-os a comparecer a sede do CRP 20 apartir de2611212011, trazendo
63 uma foto 3X4 e em caso de alteração da documentação, uma cópia para atualização, quando
64 será emitida a nova CIP. Na data do comparecimento os psicólogos atualizarão as
65 informações do seu cadastro c) Transferência dos funcionários do CRP-20 A Conselheira
66 Presidente Iolete Ribeiro informa que a transferência dos funcionarios já foi realizada, estando
67 todos com contrato de trabalho vinculado ao CRP 20. d) Contratação dos Serviços
68 Contábeis e de Assessoria Jurídica - A Conselheira Presidente Iolete Ribeiro informa que já
69 foi fechado o contrato com a advogada, que o contador está verificando seu contrato, sendo
70 que ambos deverão atuar nos quatro estados de abrangência do CRP 20. e) Orçamento para
71 2012 - A Conselheira Presidente Iolete Ribeiro informa que o orçamento foi aprovado e será
72 enviado aos conselheiros por email para que cada um apresente suas propostas para os
73 projetos orçados. Propõe uma reunião para planejamento estratégico em 13 e 1410112012, com
74 a presença das seções e todos os conselheiros. A Conselheira Presidente Iolete Ribeiro deverá
75 contatar com o CRP 06 solicitando a indicação de alguém de lá, para participar do
76 planejamento, nos apoiando e orientando. Caso não seja possível, a conselheira tesoureira
77 Maria do Socorro informa que poderá conseguir alguém de Manaus, com o conhecimento
78 técnico adequado à nossa necessidade. Í) JETONS e presença às pÌenárias - A Conselheira
79 Presidente lolete Ribeiro informa que foram feitos os pagamentos dos Jetons das reuniões
80 passadas e que à partir de agora os pagamentos serão feitos logo após as plenarias. Lembra a
81 todos da necessidade da presença às plenárias e da justificativa quando da ausência às
82 reuniões. g) Reforma da sala e compra de materiais - A Conselheira Presidente Iolete
83 Ribeiro informa que foi solicitado orçamento às empresas que trabalham com reforma de
84 instalações e com divisórias para se realizar as mudanças de lay-out e fazer a ampliação,
85 integrando a sala alugada. Já recebemos um orçamento e estamos aguardando os demais.
86 Também já estão sendo feitos os contatos com as lojas de materiais de escritório para rcalizar
87 as compras com o pagamento sob responsabilidade do CRP01, conforme o orçamento
88 aprovado no processo de desmembramento. Informa ainda, que o CRP 01 solicitou cópia da
89 ata da reunião onde constam os encamiúamentos quanto aos móveis e equipamentos
90 necessários ao funcionamento do CRP 20. h) CREPOP - 1) A psicóloga Conselheira Selma
91 informa sobre a participação na reunião nacional do CREPOP no dia 25111 em Brasília,
92 quando foi dehnida uma mudança na metodologia de pesquisa, deixando de ser grupo focal e
93 passando a ser gnrpo de discussão, incluindo ainda entrevista com o gestor macro e gestor
94 micro. 2) A psicóloga Conselheira Selma informa que está em andamento a pesquisa sobre a
95 rede de proteção a pessoa idosa em Manaus, foi enviado convite aos psicólogos dos CAIMIS,
96 Centros de Convivência e LINATI, para participar do grupo de discussão no dia 19ll2l20ll,
97 das 09 às 12:00 h, com pauta voltada para a pesquisa sobre a atuação dos psicólogos na
98 política nacional do idoso. 3) A psicóloga Vanessa Miranda, pesquisadora do CREPOP
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99 informou sobre doação recebida do Ministério da Justiça de material sobre tráfico de pessoas
100 - livros, cademos, revistas e CDs. Jâ fez doações a algumas instituições e está doando
101 algumas publicações ao CRP 20. 4) A Conselheira Presidente Iolete Ribeiro reforça a
I02 importância e necessidade de que as ações do CREPOP sejam extensivas também às Seções.
103 5) A psicóloga Conselheira Selma solicita a publicação do resultado da seleção para
104 contratação de técnico do CREPOP, com a classificação dos candidatos. A psicóloga
105 conselheira secretária Lígia deverá providenciar a publicação. i) COF - A psicóloga
106 Conselheira Selma inforrna sobre as ações da COF: 1) Renovação de registro de pessoa
107 jurídica das empresas CEMEPSI, Corporativa RH e SPA-IINIP. 2) A psicóloga Conselheira
108 Selma informa sobre a situação na Seção Rondônia e a necessidade da visita da fiscal em
109 razão da solicitação de inscrição de pessoa jurídica no CRP e no DETRAN local para
110 credenciamento nas atividades de avaliação psicológicapara emissão de CNH. Fica decidido
111 que a fiscal Ludyane Cavalcante Neves deverá se deslocar para Rondônia, devendo a data ser
lI2 agendada após a reunião com os representantes das Seções Acre, Rondônia e Roraima, que
113 será em janeiro/2O12 em data a ser confìrmada. 3) A psicóloga Conselheira Selma informa
ll4 sobre o planejamento para a entrega das CIPs em 2012 e a Conselheira Presidente Iolete
115 informa sobre a existência de dois vídeos com informações de primeiro registro que existem
116 no CFP. A fiscal Ludyane ficou responsável por solicitar cópias dos mesmos ao CFP para
II7 inclusão dos mesmos na reunião de entrega de carteira aos psicólogos. 4) A psicóloga
1 18 Conselheira Selma informa sobre solicitação de credenciamento de sites, com emissão de
119 parecer da COF.5) A Íiscal Ludyane Cavalcante Neves informa sobre visita ao SESI em
I20 atendimento à psicóloga Marilene, que solicitou a visita, onde foi feita a identifìcação das
I2I atividades da mesma e o acolhimento de dúvidas e questionamentos levantados pela
I22 psicóloga. j) Comissão de Ética - Os conselheiros Júlio Carregari e Waldir dos Santos Cãsta
123 falam sobre o volume de processos a serem analisados, considerando os processos que
I24 estavam no CRP01 para análise e foram devolvidos sem andamento e os processos que
125 entraram desde a constituição do CRP20. Solicitam mais um componente paraa comissão que
126 hoje é composta pelos dois, sendo feito o convite à psicóloga Conselheira Sônia Maria Lemos
127 que aceitou fazer parte da comissão, que passa a ser composta pelos psicólogos Júlio César
128 Caregari, Waldir dos Santos Costa e Sônia Maria Lemos. k) Comissão de Direitos
I29 Humanos - A psicóloga conselheira Vice-Presidente Consuelena informou sobre: 1) Dia de
130 luta contra o internamento compulsório. Sugeriu o agendamento de um encontro com o
131 Ministério Publico e o CRP 20 para tratar sobre o assunto. A psicóloga conselheira Luciana
I32 sugere buscar o Ministério público como parceiro e que na pauta seja incluída a proposta de
133 um curso ou campanha sobre o tema. 2) A psicóloga conselheira Luciana informa que faz
I34 parte da CESMA, que no próximo ano haverá o I Forum Amazonense de Saúde Mental e em
135 reunião ela disponibilizou o CRP 20 como parceiro, o que foi aprovado pelos presentes. l) 50
136 anos da Psicologia e Mostra de Trabalhos - A Psicóloga conselheira Lígia informa sobre a
137 necessidade de inserir o tema nos eventos de psicologia que ocofferem na região e pede o
138 apoio dos conselheiros para isto, contribuindo para maior divulgação dos eventos. Distribuiu
139 o material de divulgação aos presentes. m) Reuniões ordinárias CRP-20 - A conselheira
140 presidente Iolete propõe aumentar o tempo da reunião ordinária para meio dia durante a
l4l semana(preferência na 6u.feira à tarde) e um sábado o dia todo, para se ter tempo suficiente
I42 para tratar dos assuntos que estão sendo demandados no momento. A proposta foi aprovada,
143 devendo ser praticada a partn de janeiro/2\I2. n) PÌanejamento estratégico - A conselheira
144 presidente Iolete propõe a reahzaçáo da reunião de planejamento estratégico com a presença
145 de todos os conselheiros e dos representantes das Seções Acre, Rondônia e Roraima, nos dias
146 13 e 1410112072, o que foi aprovado por todos. o) Fórum DCA - A conselheira presidente
I47 Iolete informa que aceitou o convite do CFP para assumir a coordenação do FORUM
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148 NACIO\,\L DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA, nos próximos 02
149 anos. í) Processos de 1o registro:.Edigard do Nacimento Menezes, Alessandro Brummel
150 Cordeiro Santos, Suelem Ke1l1 Oliveira Gonçalves, Marcos Eduardo Oliveira da Silva,
151 Elusiele da Silva Santos, Luana Alencar Teixeira, Jacikelly de Castro Dacio, Neide Santos de
152 Olii eira. Themis Domingues de ^\raújo, Arianne Lima Macedo, Maria de Fátima de Souza
153 Rocha. Ketlen Nascimento Gomes. Dayana Helena de Oliveira Maciel, Érika Susy
15-+ \lbuquerque Ribeiro - DEFERIDOS. 5) - TRA|{SFERÊNCIA PARA O CRP-20: Raquel
155 de Fátima Paludo - DEFERIDO. 6) TRANSFEnÊNCh PARA OUTRO REGIONAL:
156 Alda Luiza GaÌvan (Para CRP-07). Andréa Grano Marques (Para CRP-08), Andrea Carla
157 Correa Cavalcante (Para CRP-05). Giselle Cristina de Oliveira Pinto - DADO CIÊNCIA. 7)
158 CANCELAMENTO DE REGISTRO: Luciana de Souza Mendes (CRP 20102475) 8)
159 RENovAÇÃo DE CERTIFICADO DE PESSOA JURÍDICA: Centro de psicologia
160 -{plicada - CPA/LTNIP (066) - Cadastro de PJ; CEMEPSI - Centro Médico Psicológico (011)
161 - Registro de PJ; Corporatira Recursos Humanos LTDA (083) - Registro de PJ -162 DEFERIDOS. A CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CRP 20" REGIÃO, PSICOLOGA
16i IOLETE RIBEIRO DA SÌL\--{. NO USO DE SUAS ATzuBUIÇOES LEGAIS E
16.+ COMPETÊNCIA DECLAR\ COMO ENCERRADA AS 19 hOTAS, A 5U RETINIÃO
165 PLENARIA ORDINARIA DO EGREGIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA
166 20' REGIÃO - CRP 20. Eu. Lígia Maria Duque Johnson de Assis, lavrei a presente Ata.
167 \lanaus - AM, 15 de dezembro de 2011.
I68 IOLETE RIBEIRO DA SIL\"\
169 CONSUELENA LOPES LEITÃO
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