
Sisterna Cssselhos de Fsicologi*
Collselhs -&.egi*nal de Psicologia da 2$u Região

Ì A"T'A {}A ??* RilTJFiïAÜ FI"flHÁRÌ-{ #R$ËNAR.ãÂ ${? flçR.MGIO CÜNSELFËC
2 RTJ{;IÜ}ìIA.L T}E PSICG!,OGL{ !}A 2Ü* R[GLÃ,ü, RroAL{U ÀDA {I&{ 3S DE
i OUT.UËR.ü Dg 2tli3, NÂ SEDE I){3 CRF 26, locaiizacia na .A.ve$ida D.laima Batisxa, hlo

'1 i.0ü0, Salas ll a 33. Candomínic Amazonas Fiat Service, tsairro Chapada, CEP 69.ü50-0iü.
5 ,\4ena..rs-AÈ{. Aos trinta dias do rnês de *utubro da a::o de dois mil e treze. às 15 horas e trinta
5 ininutns, soh a presirïêneia da Conselheiro Fresielente clo CRF 20" Fsiç*lt-rgo GïBSON
7 AL\G,S nOS SANTCIS" rclrnirain-ss pâíâ a realização da 27" RF{JN{AG Fã-ENARïA
I U''tD[\,âRiA DO CRP 2ii os {as; Fsrc,rlogos ias} Ccii"clheiros {asi Lietritrs {as} lolelc
ç Ribeiro cia Silva - Vice Fresidente; Magaly Sitva de üliveira - Tesoureira; l-igia Maria
i0 Duque Johnson de Assis * Secretária; l\faria das Graças Mendonça Sales, Ilmar Costa Lima:
ii Perina de Fátima Ag;iar Costa. Cr:rnseïheiros {as} Suplentes. Cìorijava Santiaso Júnior;

L2 Regina Cóiia Pereira da Silva. * psicologa fiscal Luriy3,11s Cavalcante l'ieves; a T'ócnica
! - n - -- : -"- rìn cR FP{ìP nçicrllrtqa Yau*ssa l,íirait,la. FoNTC}s ËiË t' t-['T'.i: ! !r ì rF\ítit!\zítttì;l1 '-r',iu r-.rL r". s

i4 LEXTURA $A ATA 26" Rf,IJHIÃ* PLSHÂRIA *E{-&TNARIA" LidA C ASSiNAdA. NA

15 *casiãc, a plenária delibera qt:e para as proximas ple*arias" as âtãs das reuniÕes a*ïçriores
i6 cierrerã* ser encar:rinliadas ao emaii d*s c*nseiir*{ros" parã e reaiizaçãc cie ieitura prêr'ia" a fim
17 de agilizar os proeeclimentos ele ieitrrra e apreivaçãa iias i-i'ìesiïlâs. ?) INF$RMilS:2"1i
18 R*uEliões do Sisterna Conselh*s de Fsieologia. A plenária aprecia o Otl CircutXar n* 440-
1s 13/CR-C-CFF. no qual e apresentado cr cale*dârio de reuniÕes da COE" CüF * CREFÜF dc

2A Sistema C*nselhos de Fsic*l*gia. Na çeasiãa é infcrnnadâ a Ferticipaçãa da Canselheira ïalete
?i Priocirc .ia Silia, i:a icuiiiàc dc fOE. a sci rcalizada n*.Jia il7'l l. d* Caiisclltciru ''*'aidii <1.;'s

22 Santç:s Casta. n* reuniã* da CüF" clue será realïzada no dia ü8i J I e cla lisi*ntrngn 5*1ma de

23 .lesìrs Cobra. na re*aião CREP{"1P, nos dias 0? e 08i i 1. 2.2} Participação do $istenaa

24 Finrional de Prevençãa e Comhate à Torfura. ü conselheirc üilrsoÍì l-az â ïeitui'a rici Üi
25 Circular N. ü4?5-ISICRC-CFF, tc qual a CFF sugsre a participaçâc <ics Ccnselhcs Regicnais

26 nos Comitês de Comb*te à TorhiÍa ílue estèo sendo i.$nstituítlos em diversos estados clo Pais.

2V N* CRP-2*. a estadr:r dc Àçre assinnu n Termo de AdesãCI at-r Planc) de Açõcs ïntegradas de

28 Prevenção ç Crlr"nbate à ïortr:ra. ü ref,eridc docurnenta deverá ser repass;ado à Ccmìssãa de

rllr\.!U;'ir.iliiúilU5iJdtd{iiiúi;JçLLiiLci'iiii[ldll!çiiiUJ.&.j',ÌÜiiiíígÜiit;Ë--tÃ-Fi-*"tii}'qJ.

l0 ptrenária aprecia a Nota Fúbiica assinada pela Ass**iaçãa Brasileira rÍe Fsicolcgia S*cial -
3i ÁBR*{FSO eru solidã.r;eçJade às','irirnas da tmc*lêirci* p,sÏieiat, $*s pr*testos reãiizados no

3: riia i-ï de *uiubro. ** Ritl cie Ianeiro ?..*i inst*uração ti* pr*cesso Àdministrativo
3-l üísripÊinar. $ üonseïheilc Gihson iàz a leitura cia Fortaria üiU;'2üï-3. rei'erente à instauraçàr:

34 ds Fraçesso Aclniìnistrativc í)iseiplinar. i]âra apilraçã* e{os fafcs oçorrïc{,os no setci- cle

3-5 atendimenïa do CRP-2ü. lo dia CIÌ/1012ü13. envctrve*dc o funcionário Faulci Alexandre Sa.ies

36 Uhlma*n e psicr:lcga inscrita n* regio*al. À referida p*rtaria t-iri p*biicada n* D.O.U.. no dia
37 l-ìiiC,/20i-:. ?.5i Eã*rrcËcgaçãc de Ccee*x=e $e Fr**-*s a -Ílít*!*s- Psicol*gia tã*spit*inr.
i8 .\precrerÌc l {}l' {'it'csrlírr uo 0.11ü-l-ì/DF.f-CFì} no qr-ral c ìnt'armadc o result:tin fìn:! Cn \'
39 Concurso de Prnl,as e TítuiCIs para a soncessão d* Título de Especialis.ta effi Fsicologia
.+ti liospitaiar. ã.6] Cornposição da í]iretoria qir ilFF. U eorisetrhclro Gibsrin Ítrz a ieitura ciç Lii'

4i Lir-cular i"i" L\4ü7-iilDR,\-CFF, na qual e inÉcrmada a ccínpcsiçãc da diret'tda dc Ccnseihc
i4 n r-.--Í '- ^iie*icsiâ. ilüilr{} segue: Fr:esidente - Ë{umberlo C*ta \ier*na, Vi**-Presielente -+z rÇüüIiil uç r:
4l AìuÌzin Lnpes eie Bliï*. Tescur*ìra - h,Ycnalisa lías*imenl* drls Salrlr"rs Ranrr.rs. Seçr*ïária -
44 Deise Maria do liasciment$. 2"7i Evrnâ* RmlïAI)f,. A çoilselhçira Ferirra de Firtirlla e a

,,n5 ç*traboradora fuíaria Edith informan: a pacicipação n<; eventur ",\nicuiaçào i-oçaX RËii-4\Di:"
4b realizad* ilc dia 3üli*, n* auditaria do Centrc lr*egrad* d* Atendimentc a* Adelescente em

47 Situaçã* de ;lto iniraci*nai. ü pnncipal *bj*tivei ci* eve*tei é pnrmover c fartaiecimento da

48 Rede L*cai cie Lrefes* do Àdoïesceflte eïn C*nfiito ccm a Lei. l.S! Nov* eornposição rios

49 n'egümmnüs. A plenária apr*c?a c infl*rrnativo hnSü n* 22312üti-CR.i)-17/'"ldl{" nc qual e
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50 apr*sentaetra a compcsição ri* eRF da 17' Região {Ri* GranrÍe r!r: Ì.'lçrte), bem c{inr* o
51 informati.r+ sotrrre a con"rposição d* CRP-18 {fuiato ürcsso). ?.9} Pnrticipação no
52 treinarnentc de Grstão Administrativa e Finaneeira" ü consetrheirn üihson fuz a icitura cio

53 ü1. Èi* i789-i3,,D[R-CFP, em resposÍa âo üF.5üil2üi3-Âüiú-C:RP*9- no qual são
54 apresentados esclarecimentos sotre a participação dos Conseiheircs Presidentes e Tesoureiros
55 dçs regionnis no treinarnentn de Geslão Adrnìnistratìva e Financeïra" hem como os
56 procedimentos para o custeio dos participantes de ça.da Cnnselho Regional no referldo evento.
57 ?.lili Vi*it:a à Seçã* R.*. * çcnselheirç Gibson infcrma a realização de vìsìta à S*çõo
58 Rondônia,, no perí*do ele 04 z {}{i11:2A13, para ai,-*riguaçã,c de de*r:neias reeebidas pela
59 Seção; para a realização de reuniões de crìentaçãc c*n: a Car'.rissã* Gestara da Seção, aleÍn de
60 atividades nas insiituições de Ensino Superior nos municípios iie Cacoai, fuiquemes e Porto
ói Velho. Nia oponunidade. será realizada a apresentação do íV üongresso tsrasiieirei de Saude
62 Mental.2.11! R-eunião de Conselheiros Prrsidentes em Brasília ü rCInselheiro Cïihsnn
63 apresenta informaçÕes sobre o treinamenta realizado para os ccnselheirçs Presidentes e
64 Tes*ureir*s do Sistema Conselhos de Fsic*logia, realizadq; rça sede da CFP, nos dias 17 e

65 l8l1ü12013. ?"12) REãINIÃG ÀBRÂFEBE À c*labcrrad*ra h{aria Edith informa que ac dia
66 l3i11i?013 serírreatrlzaclareunião do núcleo da ARREPEDA, às 08h3ü, na secle do CRP-2CI.

67 3) PRUST"ÂÇÃC DT CONTAS - 2012: A plenária aprecia {} Of. 1?86-13/DICO}{-CFF, no
6S qr"rai são soiicitadas do CRP-2U, as inicrmações s*bre a Prestação de ContaE rii: Exercício de
69 2ü12. A plenária aprecia também a Fauta de Informação sobre as insonsistênçias financeiras
70 no processo de baixa nos arquivas de anuidades pa-qas Na oeasião. a çonselheira lolete
71 esclareçe detalhedamente as situações de inaonsìstências identifìaadas no pÍocesso de
72 pagamento das anuidades e baixas das mesmas junto ao SïSCAF e as solicitações já
V-1 realizacÍas a ïmplanra para rescluçã* das situações ìdentificadas. Conlfi delitrreraçãr:, a n:Xenária
74 sügeíe ü age*damenta de reu*iã* .J{"}rï}. i} Ccrrtaci*r cl* CRP-?{}. para verifiçar cutra
75 possibilidade de resalução da situação em q**stâc; sugere ainda, a c*ntrataçãa de estagiário
76 que possa auxiliar nas arividacles reÌacionacias a* setor financeiro e qiie a eillpresâ
77 iMPï-AhlïA seja chamada parâ os devidos encamlnhamentos no processo de resolução das
78 insonsistôncias ainda pencientes. 4) üRÇAMENT'O ?{-f 14. A r"rlenária apreciou o$
i9 clernonstrativos de receitas e despesas reflerentes ao Orçamento do exercicio de 2014 do tlRP-
80 20" encaminhado pela Assessoria Contábil da regional. Na ocasião. não ficou identiflcada a
I i rubrica paía ü custei,: de desp*sas reiacionadas à der,:oluçãc de anuidades, bem c*mo a iundo
8? de r*sen.as pãr.l $utrâs eventualiclades. Deverá ser salicitarla ac Assesscr Cnntabil. a inctrusãa
83 de valor*s para as referidas rubrisas. 5) SOLICITAÇÃO PA SEÇÃü rÌ.ORÂtn,{A: A
8'+ plenária apre*ia o requerimento apresentado petro psicologo h{;lrìnaÌtjl: Jose Soares
85 tCRPZ*l4iü) à Seçãa Roraima, no quai c proi'rssionai sciicita eniissão d* parecer juridico
86 satrre a pcssilrilidade da perrnanência do *dvogado em sessões de atendirnento, para a
87 realização de Fericia PsiçoÌogiça. O profissional rclata que a permanência d* advogaclo de
88 uma das parlr:s. na sala de atendimenïo. pâra arealização de pericia não tbi pernritìda e. Çot"t1

89 isso, a mesm& não foi rçalizada. Pcsïeriorrnente, a Orclern rÍos Ac{v*gadcs do Bresil -
90 Seçci**al RR apresentou deniincia ern facs d* psicologci. jrrnt* à Corregedcria d* Tribunal de
9l Justiça" Apcs a apreciaçãa da dccumentaçãc enca$inhada pela S*çãa RR s plenária delibera
ç2 qlie a reÍèrida soiicitaçào dererá ser encanriuhada à Âssess*ria iuridica dc CRF-?ü. para â
9-1 emissâo de parecer subre o caso e. corn brase no parecer..iurr<lico. o L'RP-2tJ ernitrra ducumentu
e4 em resposra è soliçitaçâa 6) $qnICAÇÃO ng RnpRESUI{TANTII t Aïtq CüMrÕR C}

95 GT {rE ftELACÕtrS R{CïAIS. A teçnica pescuisadcra do CREPC}P Vanessa Miranda
q6 âpresenta as informações da telerreu*ião do GT para evidençiar a Resaluçãa CFP *iS/2002,
Q" *^"Ìli-./ì^ *^ "1ir ! ftr'Iflilit I i l-ìentr-e ae ini-nrÍn*cÃeç renrce rr.lec nr rolompuniÀn á rioctr.^"...1" ., ! iLlillzrìLir1 iiU'Lri(i ivt iti.-vti. L/!iíLiÇ (13 IilI\jiiít<fi.Uç] lÇPi[]](ilifr3 il{1 iijiciiCüiiifrij- ç uÇsi,íLdlíá +q8 necessidade de escolha dcs represectantes d*s r-cgionais qu* c+rnpÕerü lr fi-I, mts que eiude
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99 nãc têrir e$$a representação defirrida, benr ccinç a sclicitaçãc cie qì.re CIs gestares que
10CI participarem da AFAF no mês de dezembro: possarxl apoi.ar a nranutenção dc GT. A
ltÌi conselheira loiete destaca os objetivos de criação do GT e destasa a irnportância rie que o
1Ü2 membro que fcr representar o regional, possa propor discussões e ações do GT no CRP.
!03 Neste sentidCI. o CRP-20 precisa fazer a indicação <ta representante clo resiona,l. em ârnçË,er da
104 impossibìlidade de Frerrnanôncìa do psicologo Andrelvs Duque nestâ repÍesentação. Na
105 oçasião" c ccnselheirc Gibson apresenta a indicaçãc do nome do psicologo Maraelo Atrdala.
i06 Deverâ ser fbito Çontaïo roiri ü rneËffio. para veriflìrar o seu ìntenes$s, beü:ï üo1lìü sua
1ú7 dispr:nibilidede em paíricipar nâ composiçã* cíc referidc Grupa cie Trabalhc Cas* o mesrïìú
108 tenha interesse, já está prevista nc:'* reunião para a dia ü4J11. ?) TELIREUNúO SOSR"E
109 E!:EI{Tü DÀ REDE Í}E ÀTEÌTÇÃO PSICOSSüCL+L {R{PS}: Àpreciatio o Oficio
110 Clrrcular 0453-13lSE-CFp, sobre a realização de telerreunião para discussão do I Encontro
1 i 1 Nacional da ltede de Atençã_o Fsicossoçiai - RAPS. previst+ pa_ra o injeio de cl"ezemhro. Enr
112 deliberação, a plenária indica a participâçãa da psicologa Luciana Lopes e, caso a mesma não
113 possa participar e sugerid* ainda. os seguintes profissionais: ElÌhimia Haidos- Rosangela
i i4 Autìera" Charles ltogr"reira ou Louriies Siqueira. 8) NECESSIì)ÂBE I!{ SS CSNSELHSS
115 RfrGl$NAIS flMITI-R.EM,4TES'ËADüS: ü çonseiheiro Gihscn faz ru treitura dc Oficia
116 Cirçular 0451-13/ï)RT:CFP. referente à necessidade de emissãc de Atestados âos psicólagas
117 insctitos.:\ sugestão de modelos será dispanibitrizada nc' encontro cXau üçfFs, no rÍia
1i8 08li ll2üi3. O CR.P-2ü deverá prcvidenciar a er*issãc <io riocumento eín questão, de acorcio
i l9 cc!ïrr as crientações emanadas do CFP. 6) tlESËLüQtrEIO DE PROFISSIOf{ÂIS SO
120 SISTEMÂ DE RECADASTRÂI\IENTO - CADASTRO Ì{ÂCIOF{AL: À plenaria aprecia
121 o Oflcio Circlllar A452-l3rDDS-CFP. reÍbrente às orientaÇões para o procsss$ de desbloqueio
122 de praÍìssionais que tii'eram difiçuidades no açesso ao Sisiema de Recadastramenro cÌo
123 Cadastr* Naeicnal. A plenária delibera q{re as orientações d* referido documento sei-ãtr
124 seguidas para que seja Èito o desbioqueic de psicolcgas da CR-p-20 que tir.-erem seu ãcesso
125 ao cadastro nacional bloqueario. 7) ORIEF{TAÇÃü SüBRE DOCLÌ}ïANTÂÇÃO *
126 TÍTULO DE ESP{CL{LISTÂ: A plenária aprecia c Oficic Cir:cutrar 0438-t3tnRT-CFp,
127 corn orientncões sobre os proeedirnentos a serenr adotadcs pelas regionais" pa_ra rece"biment*---------r
128 dos documentos quc atsstem vínculo empregatício nas pÍoçossos de cüncessão do Títu1o de
129 Especialista em Psicolagia. Na ocasião. a conselheira [-ígia &.{aria. mernbro da Cornissão para
i3Ü Ccncessãc da Título de Especiaiìsta e;n Ps-ic<i!*gìa intirrma que no CRP-20" c proce<iimento
131 eiïr rlussïãü iá e adotado. 8) C$NVOCAÇAü PARA A ASSEMB| EiTt üÂS ptlLÍTtCgS,
132 DA AIMïNISTRÂÇÃA g DAS FINANÇAS - APAF - Dezembrol2$trg: * ccnselheiro
133 Gibson tbz a leitura ç1o Ofïçio L-'ircular A445-13IDRA-{IFP. retbrente à convocação para
134 APAF que será realizada nos dias 14 e l5i'i2i2013, além da reunião de Presidentes e
135 Tesaureiros, que será realizada no dia i3i12. Após apreciaçãa. a plenária delibera e aprova a
136 indicação da delegação do CRF-2ü: Delgadcs. Gibson Alves do Santcs e h,{agal_v Sih,a de
137 Oliveìra; Suplentes: ïolete R-ibeiro da Sílva e llrnar Costa L.ima. 9) PROCESSOS &E tr"
138 RUÇlS'fRü. A plenária aprecia os requerinlentos de tr" Registlç tios seguintes prcfissionais.
139 Sârnill;,* Costa Dagtas, fo'ïaria Luciene Leite. Maria Ascepç:ãr: L.{artins do Nascirnesrto, Elias
140 Bandeira Gomes, Andre Luiz Pedrosa da Silva, Juiia Daniela Siiva dos Santos. Fábio cia
141 Roçha Trì-gueìro, Flavic Robório Rodrigues de Brito" Suzanna de Otriveira Santo*c" Jessiça
142 Colares Âlves. Dário Nogueira dos Santos, Sitrvia Fereira Carneiro, Sirley Bichara" Faulo
i43 ,erieX Soares Leãc, Ediiene Alçâniara r\{onteiro, Ândressa Gu*rreiro Pereira, ï}oralioe de
144 {-ima Figueirectro. hilaria ilisangela Siiva I}*lzane, Elcya*e B*rges de Lima" {,{gia Cruz
i45 h{enezes, Patricia Silva R$sseti Freitas. Claudiane dos Santcs d* Garna, Myrrian Thamara
i4b bforira Zurra * FRGCESSOS IIEFERIDOS. 101 TRÂNSFERENCLÀS ËE SIïTROS
ï47 REG{üNAïS PARA ü CR.F-20: Suzana ït'eizenmann {do tlRP-0?} PROCASSO

J



Sistema Conselhcs de Psicalogia
Csnselha Regional de Psicolsgia da 20" Região

148 DEFERTDO 1l) TRANSFEnnXCLt D0 CRP-20 FA&,A OUTROS REGTONATS:
149 Ìrdarcelo Martlnho Lopes - CRP-20 A42ï4 (Para o CR.P-06) - DADC CfeXCm. 0)
150 PRüCASSOS Dfr REATIVAÇÃO nE RUGISTRO: A plenária aprecia o pedido de

l5i reativação de registro da psicologa Fabiana Soares Fernandes (CRP20i01A79) - PROCESSO
152 DEFERIDO 13) PESSOA JURIDICA: A plenária aprecie e solicitação de Renovação de

153 Certificado da empresa IVIEISTER Ativldades de Fsic,oiagia, inscrita sob número 128 -

1s4 PROCËSSO DEFÈRIDO. 14) CONCESSÃO nn rÍrUlCl DE ESPACTALISTA: A
155 plenária aprecia os relatórios da Comissão de Concessão do Titulo de Especialista, retbrente
156 ao requerimenls das seguintes profissionais: 14.1) Prccess* ü13113 - Edneyde da Silva
i57 Queiroz (CRP-20100761) - Solicitaçâo de Concessão do Título de Especialista em Psicologia
158 do Trânsito 0 relatorio da referida Comissão opina pela concessão dc titulÕ de especialista
159 requerido. devido à aprovação da profissional no VII Concurso de Provas e Títulos, 14.2)
16ü Processo $14i13 - I\{aria Goret}i da Sitrva Vasçonselos {CRF-2CIi01386) - Saiicitaçãe. de

161 Concessão dc Títulc de Especialista em Psi*ologia Clinica. O relatório da referida Comissão

162 opina pela concessão do titulo de especialista requerido, devida à aprovação da proÍïssional
163 no \rII Concurso de Provas e Tituios - PROCESSOS DEFERíDOS. 15] COE: 15.1)
164 Represcntação 00112013" A conselheira lolete R.ibeiro, presidente da Comissão de

1b5 Orientação e Etiça Frofissional realiza a leitura do Relatoric Frelimina-r. o qr-la! oprna pela

166 instauração do Processo Ético Disciplinar. O mesmo é submetido à plenariapeíz apreciação,

167 passando à votação. A plenária aprova por unanimidade, a instauração do processo ético
l6S disciplinar. Em cumprimento ao dispostc no Código de Processamento Disciplinar, as paries

169 deverãç ser notifrcadas, com a possibilidade de peclidei dç reconsideração por parte da

170 psicologa representada. 15.2) Representaçâo 0$311?. O Conselheiro Ilmar Costa I-irna.
171 membro da COE, faz a leitura do Relatorio Preliminar" ern funçâo do pedido ríe

172 reconsideração apresentado pela psicologa representada. A plená*-ia aprova. por unanimidade.
I73 c referido rela,torio preliminar o qual opina pela continuidade na instauração do processo etieo
774 disciplinar. Em cumprimento ao dìsposto no Código de Proc,essamentÕ Disciplinar" a

175 psicologa processada deverá ser citada paÍa apresentar sua defesa previa. A ptrenária âprova a

tr t-6 indicação da conselheira Perina de Fátima Aguiar Costa para atuar corno relatora Co retèriic
177 processo. 16) IMPLANïAÇÃO DO PCCS: A plenária aprecia a minuta do Plano de Cargos,
I78 Can^eiras e Salári*s dos funcionários do CRP-20. Apos análise. a plenária delibera que o
T79 Ínesmo deverá ser encarninhado à análise e emissão de parecer da Assessaria Jurídica do
180 CRP-20, 17) PRORROGAÇÃO DO CONTRATü DE TRABALI{ü: A plenária aprecia e

181 aprCIva a prürïogação do Contrato de Trabalho da pricaloga Técnica Pesquisad*r-a Ca

i82 CREPOP Vanessa Miranda, peio periodo de 02 {dois} ancs. Com isso, o referido contrato fica
i83 prorrogado pelo periodo de 09/1 ll}A13 a Q9i 11/2015. 1S) PEDIIIO DE GRATfFICAÇÃO
i84 DE FLíÌ'{CIONÂRIO: A plenária aprecia a solicitação de gratificação apresentada peio
185 funcionário do CRP-2ü, Técniço Administrativo Cleisore Fernandes de Souza. Com base nas

186 orientações da audìtoria, a plenária delibera que deverá ser montaçÍo o proÇesso administrativo
187 para a solicitaçãc e concessão da referida gratl{rcaçãe- O CONSELHEIRO FRESIDEhÌTE
188 DO CRP 20'REGLÃO. PSICOLOGO GIBSON AL\'ES DOS SANTOS, NO USO DE SUAS
i 89 ATRIBUIÇÕES LEGAìS E CO$trETÊT\CïA DECLARA COL{O ENCERRÂDÀ AS

19HÜ0. A ?7' REU]\IAO PLENARIA ORDINARTA DO E190
191

I92 de Assis, lavrei a presente Ata. Manaus - Afo| 30 de

I93 GIBSON ÀL}ES DOS SANTüS

I94 TOLETE RIBEIRO DA SILVA

195 LIGIA MARïA DUQ{JE JOHNSON DE ASSIS

REGIO}JAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGTÃO - ÜRP 2Ü. EU,

CONSELHO



Sistem* Conselhos de Psicologia
Conselho Regional de Psicolegia da 20'Região
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MAGALY SILVA DE OLï\ÍIEIRA

ILL/IAR COSTA LIMA

WALDIR DOS SANTOS COSTA

PERINA DE FÁTIMA AGLTTAR COSTA

MÀRIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

JOSE CESAR DA SILVA FONSECA

MACLEINE PAULA DE MELO

MARIA REGINA AZE\rEDO DOS SANTOS

CONSUELENA LOPES LEITÀO

JGA}.íïCE DA SILVA RIBEIRO

ANTONIO CHARLES DE OLI\.|EIR*A NOG{'EIRA

REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA

MARIA DO PERPETUO SOCORRO M.DE S.CRUZ

CLORIJAVA DE OLIYEIRA SANTIAGO JïJNTOR

JANDIRA FERREIRÂ DE MORAES
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