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1 ATA DA 51" REUNIÃO PLENÁúA ORDINÁNTI UO EGREGIO CONSELHO
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM 29 DE
3 OUTUBRO DE 2015, NA SEDE DO CRP 2l,localizadanaRua Neves da Fontoura,no 217.
4 Bairro: Adrianópolis, CEP: 69.057-495, Manaus - Amazonas. Aos vinte e nove dias do mês
5 de outubro do ano de dois mil e quinze, às 15 horas, sob a presidência do Conselheiro
6 Presidente do CRP 20, Psicólogo GIBSON ALVES DOS SANTOS, reuniram-se para a

7 realização da 51" RELTNIÃO PLENÁruA ORDINÁRIA DO CRP 20 os (as) Psicólogos (as)
8 Conselheiros (as) Efetivos (as): Ilmar Costa Lima - Vice Presidente; Lígia Maria Duque
9 Johnson de Assis - Secretária; Magaly Silva de Oliveira - Tesoureira; Maria das Graças

10 Mendonça Sales - Coordenadora da CRDH; Clorijava de Oliveira Santiago Júnior -
11 Presidente da COE; Regina Célia Pereira da Silva; Conselheiros (as) Suplentes: Joanice da
12 Silva Ribeiro, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1) LEITURA DA ATA DA 50"
13 REUNIÃO PLENÁRIA. Lida e assinada. 2) INFORMES: O'conselheiro Gibson abre a

14 pauta de informes dando as boas vindas aos psicólogos e demais convidados e ressaltando a
15 importância de engajamento e ocupação do espaço do CRP-20 pelos psicólogos inscritos no
16 regional. 2.1) Convite para a IX Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
17 Adolescente. O conselheiro Gibson faz a leitura do Of. Circular II|2015-CEDCA/AM,
18 enviado pelo CEDCA,para participação do CRP-20 na IX Conferência Estadual dos Direitos
19 da Criança e do Adolescente, através da indicação de 02 representantes. A conferência será
20 realizada no período de 09 a II1II120I5 e na ocasião, o conselheiro Gibson informa que a
2l conselheira Regina Célia e a Técnica Pesquisadora do CREPOP Vanessa Miranda
22 participarão da conferôncia como convidadas e as conselheiras Graça Sales e Consuelena
23 Lopes participarão como delegadas. 2.2) lnformes CREPOP. 2.2.1) Convite para
24 Reunião Nacional do CREPOP. O conselheiro Gibson fazaleiiura do Of. Circular 0188-
25 15/GT-CFP, referente à reahzaçáo da Reunião Nacional do CREPOP, no dia l4l|ll20l5, na
26 sede do CFP. A conselheira Magaly e a Técnica Pesquisadora Vanessa Miranda participarão
27 do encontro nacional. 2.2.2) Do CRP-12 - Encaminhamento das atividades do CREPOP.
28 O conselheiro Gibson faz aleitura do Of. 338-15/DIR-CREPOP, encaminhado pelo CRP-12
29 (SC), no qual solicita ao CFP maiores esclarecimentos sobre a agenda nacional pautada para o
30 CREPOP e que até o momento não foi cumprida. O conselheiro Gibson faz um destaque
31 sobre as discussões em torno da questão, uma vez que não está sendo cumprida a agenda
32 nacional prevista para o lançamento de referências técnicas já pesquisadas pelo CREPOP,
33 bem como o andamento de novas pesquisas, onde até o momento encontra-se em andamento
34 somente a pesquisa sobre "Direitos Sexuais e Reprodutivos". Vanessa também faz o destaque
35 paÍa a falta de continuidade dos encaminhamentos já deliberados anteriormente e sobre a
36 paralisação de varias atividades do CREPOP. O conselheiro Gibson destaca neste ponto de
3l pauta que o contrato da técnica pesquisadora Vanessa está vencendo em novembro e que a
38 ' Diretoria está analisando a possibilidade jurídica e contábil para a renovação do mesmo,
39 considerando ser de extrema relevância a permanência da psicóloga Vanessa junto às

40 atividades de pesquisa do CREPOP, dada a sua vasta experiência profissional nestes anos de
4I atuação no CRP-20, além de seu amplo conhecimento sobre o funcionamento da metodologia
42 de pesquisa empÍegada pelo CREPOP. Informa também as dificuldades encontradas pelo
43 regional para o processo de contratação dos funcionários aprovados no concurso público do
44 CRP-20, em função da necessidade de cumprimento do regime especificado no edital (RJU),
45 mas que, neste momento, não é possível o cumprimento das exigências estabelecidas pelo
46 Ministério Público Federal, pois ainda não há meios disponíveis nas Autarquias Públicas
47 Federais para o cumprimento do Regime Jurídico Único, como por exemplo, o

48 enquadramento dos funcionários para o recolhimento da Previdência Social. Gibson enfatiza
49 que todos os procedimentos possíveis a serem adotados pelo CRP-20 já foram providenciados
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50 e que.agora o regional aguarda a resposta dos pedidos formais de orientaçãojá endereçados ao
51 Miniitério do Trabalho e Emprego, Instituìo Nacional de Seguridade Social - INSS e
52 Conselho Federal de Psicologia.2.3) Informes sobre a Situação Financeira do CRP-01: O
53 conselheiro Ilmar informa o recebimento dos seguintes oficios que tratam sobre a questão
54 financeira do CRP 1" Região: Ofício 1484-L51DIR-CFP referente às considerações ao
55 Relatório de Auditoria Especial; Oficio 0210l20l5lCRP-01 em resposta ao Relatório de
56 Auditoria e Parecer COJUR/AUDIN 01/2015; ofícios sobre as Manifestação dos Regionais
57 03, 05, 06, 08, 13, 14, 16. Na ocasião, o conselheiro Ilmar faz um retrospecto doi fatos
58 ocorridos que culminaram com a situação de instabilidade financeira do CRP do Distrito
59 Federal, onde fora realizado Concurso Público, no ano de 2012, com a previsão de
60 contratação imediata, mas sem a devida previsão orçamentária para este fim, o que
6I comprometeu a receita do regional nos últimos anos, sendo a mesma quase que totalmente
62 destinada ao pagamento de salários e encargos. 2.4) Pedido informal de atualização de
63 documento emitido por Coordenador da Seção Amazonas sobre jornada de trabalho. O
64 conselheiro Gibson informa que recebeu de maneira informal, consulta sobre a validade de
65 documento emitido no ano de 2002, quando o Amazonas ainda era Seção do CRP01, no qual
66 foi feita recomendação do cumprimento de uma jornada de 20 horas para a categoria de
67 psicólogos que atuavam na Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM. Na oportunidade, o
68 conselheiro Gibson faz a Ieilura do documento. A psicóloga Fiscal Ludyane informa que no
69 mesmo período em que o conselheiro Gibson recebeu esta consulta, foi feito contato por
70 telefone, questionando a possibilidade de sua atualização, em função da alteração que está
7l sendo realizada em algumas instituições ligadas à Susam, onde anteriormente erapraticadaa
72 catga horária de 20 horas semanais, fruto da emissão do documento, mas que atualmente está
73' sendo solicitado aos profissionais que cumpram a jomada de 30 horas semanais, conforme já
74 estabelecido em PCCS dos servidores da Secretaria. A conselheira Lígia faz o resgate das
75 informações que subsidiaram a emissão do documento pela coordenação da Seção Amazonas,
76 onde, na época, foi identificado uma Lei Estadual que dava respaldo à referi da ação, mas que
77 após o envio do documento às secretarias e órgãos de saúde, foi formalizada queixa ao CFp,
78 questionando a legalidade do mesmo, além da autoridade e competência da coordenação da
79 Seção Amazonas para emissão do referido expediente, o que resultou num procedimento
80 administrativo instaurado pelo CRP-01. O conselheiro Gibson informa que tomou
81 conhecimento desse documento na época de sua emissão, mas destaca que não é possível a
82 emissão do mesmo pelo CRP-20, uma vez que esta atribuição foge às competências
83 estabelecidas pela legislação que normatiza a estrutura e funcionamento dos CRPs e, por isso,
84 não é possível atender a solicitação em questão. 2.5) Apoio para aprovação do PL
85 1015/2015 - Piso Salarial. O conselheiro Gibson apresenta o informe do Ofício Circular
86 0191-L51GRI-CFP no qual é solicitado apoio para aprovação do PL 101512015 que altera a
87 Lei 4.119162, para frxar o piso salarial da categoria de psicólogos. Foi esclarecido aos
88' presentes que o referido PL será restrito somente aos psicólogos que tenham contrato de
89 trabalho regido pela CLT. 2.6) Site PSINAED. Apreciado o Oficio 0196-15/GT-CFP no qual
90 .são apresentadas informações sobre a estrutura do Site PSINAED, lançado pelo CFP cujo
91 objetivo, segundo o documento, é compartilhar com os profissionais que atuam na ërea da
92 Psicologia Escolar e Educacional, subsídios para uma prática qualificada e pautada nos
93' princípios éticos e políticos que norteiam a ciência psicológica . 2,7) O que houver . 2.7.1) O
94 conselheiro Ilmar passa apalavra à psicóloga Isis Gabriela, aluna do Mestrado em Psicologia
95 da UFAM. A profissional agradece o espaço, destacando a importância da participação dos
96 psicólogos nas reuniões do CRP-20 e aproveita o momento para solicitar maiores informações
97 sobre o andamento das contratações dos candidatos aprovados no concurso público do
98 regional. O.conselheiro Ilmar enfatiza que foi realizada reunião com a Assessoria Jurídica e
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99 como ençaminhamento, o CRP-20 fez consulta ao Ministério da Previdência e do Trabalho,
100 INSS e CFP sobre os moldes de recolhimento do encargos sociais e previdenciários, em
101 função do regime de contratação estabelecido no concurso e que está no aguardo das
I02 orientações para proceder com a chamada dos aprovados para os cargos de contratação
103 imediata. 2.7.2) Conselheiro Ilmar justifica sua ausência na Assembléia Ordinária devido aos
104 proble-mas de saúde que tem enfrentado e que, atualmente, está de licença médica para
105 tratamento de pneumonía.2.7.3) A conselheira Graça ressalta a necessidade de maior
106 comparecimento dos membros que compõem da Comissão de Instrução para as atividades da
107 COE. O conselheiro Gibson sugere que Clorijava, que preside a Comissão de Instrução, entre
108 em contato com os membros da mesma, a fim de confirmar se aindahâ o interesse na
109 permanência e, em caso de impossibilidade de permanência, seja providenciado o
110 remanejamento dos membros da Comissão. 2.7.4) A conselheira Regina informa sua
111 participação na X Conferência Estadual da Assistência Social como delegada suplente.
I12 Informa também sua participação em reunião ocorrida na UFAM, como representante do
113 CRP-20 no CONEN, pffià a realização de curso de capacitação técnica em Dependência
114 Química. 2.7.5) A psicóloga Adriane Andrade informa que foi eleita delegada para participar
115 da Conferência Nacional da Assistência Social e que também partrciparâ como representante
116 do FETSUAS, entidade na qual está representando o CRP-20.2.7.6) A conselheira Graça
117 informa ainda que participarâ da "Oficina de Pactuação e Revisão do Plano Estadual de
118 Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes", no dia 13 de novembro,
119 no hotel Quality. O evento está sendo promovido pelo CEDECA/RJ, Comitê Nacional de
120 Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, Rede ECPAT Brasil com
I2l o'apoio do CONANDA. 2.7.7) Conselheira Magaly informa que será realizado Congresso
I22 Pan-Amazônico de Oncologia em Manaus, no período de 11 a 14 de novembro e que
I23 participarâ como conferencista no referido congresso. 2.7.8) A conselheiraLigia apresenta o
124 informe sobre sua participação, representando o CRP-20, no Seminario "Violência - uma
125 abordagem em Saúde Mental", rcalizado nos dias 15 e 16 de outubro, na Aleam. Ressalta que
126 as discussões foram bastante produtivas e que trará o resultado final das atividades das
I27 ofltcinas, rlma vez que foram identificadas várias possibilidades de atuação da psicologia nas
128 .temáticas relacionadas à violência nos diversos contextos abordados. 3) ASSEMBLÉIA
I29 GERAL. A conselheira Magaly apresenta o ponto de pauta, informando as deliberações
130 aprovadas na Assembléia Geral reahzada no dia 15 de outubro, como segue: a assembléia
131 aprovou o reajuste proposto de 5o/o paraa anuidade de Pessoa Física, o percentual aprovado
132 ficou abaixo dos índices de inflação e, com isso, o CRP-20 apresentou a proposta da
133 concessão de desconto no valor de R$ 15,00 (quinze reais) para pagamento integral em
134 janeiro e R$ 12,00 (doze reais) paÍapagamento integral em fevereiro, o que foi acatado pela
135 assembléia. Foi discutido ainda o alto índice de inadimplência, onde foram apresentadas
136 algumas sugestões de ações a serem desenvolvidas pelo regional para a diminuição desse
137 índice. Como estratégias a serem realizadas pelo CRP-20 para a diminuição do índice de
138' inadimplência, a plenária sugere e aprova o encaminhamento de comunicados e oficios às
I39 instituições que possuem psicólogos em seus quadros funcionais, destacando a importância de
I40 que os mesmos estejam em situação regular para o desenvolvimento de suas atividades
141 profissionais; divulgação de informes contínuos e envio de correspondências aos psicólogos
142 informando sobre a necessidade de regularização da Carteira de Identidade Profissional, com
143 a troca da CIP do CRP-01 para o CRP-20, uma vez que ainda estão sendo identificados
144 profissionais que não realizaram a troca e que também estão em situação de inadimplência; a
I45 reahzaçáo das cobranças extrajudiciais e judiciais; publicação em Jomais de grande circulação
146 e nos canais de comunicação do CRP-20 de chamadas nominais de psicólogos para
I47 comparecimento ao CRP, para fins de regularização da situação profissional. 3.1)
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148 Apresentação dos Pìanos de Trabalho para o Exercício 2016. A conselheira Magaly
149 apresenta os planos de ações que serão desenvolvidos pelo CRP-20 no ano de 2016. Em
150 deliberação, aplenâria aprova os planos elaborados pela sede do CRP-20 e pelas Seções Acre,
151 Roraima e Rondônia, onde os mesmos serão encaminhados ao CFP até o dia 31 de outubro
152 juntâmente com a previsão orçamentária. 4) SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL
153 E DE VALE-ALIMENTAÇÃo pAnq. FUNCIoNÁnros Do CRP-20. o conselheiro
I54 Gibson apresenta o ponto de pauta, fazendo a leitura do requerimento de concessão de
155 reajuste salarial, no valor de 5o/o e, do reajuste de R$ 20,00 (vinte reais) no valor do Vale-
156 Alimentação, apresentado pelos funcionários do CRP-20. É apresentadatambém a previsão de
I57 gastos com o referido reajuste, reahzado pela Assessoria Contábil do CRP-20, onde foi
158 identificada a diferença de R$ 15.885,50 (quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e

159 cinqüenta centavos) entre a previsão de despesas com pessoal no exercício de 2015 e o
160 exercício de 2016. O conselheiro Gibson e demais conselheiros enfatizam o extenso volume
161 de trabalho desempenhado pelos funcionários do regional, bem como o empeúo e dedicação
1,62 dos mesmos no exercício de suas funções e concluem que o impacto financeiro com o referido
163' reajuste poderá ser absorvido pelo regional. Com isso, aplenária aprova, por unanimidade, a
164 concessão do reajuste salarial de 5%o e o reajuste de R$ 20,00 (vinte reais) no Vale-
165 Alimentação, a ser praticado a partir de janeiro de 2016.5) 3" REUNIÃO PLENA CONPAS
166 - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE. A plenária aprecia o Ofício Circular no 0198-
167 l5/GT-CFP no qual é comunicada arealização da 3u Reunião Plena da Comissão Nacional de
168 Psicologia na Assistência Social, no dia 28 de novembro, na sede do CFP. Em deliberação, a
169 .plenária aprova a indicação da colaboradora Polyana Pinheiro Peixoto para participar como
170 representante do CRP-20. 6) PUBLICAÇÃO DE ERRATA SOBRE VEICULAÇÃO uE
171 MATÉRIA NO JORNAL DO CFP. O conselheiro Ilmar apresenta o ponto de pauta,
I72 fazendo a leitura do Oficio ATJ 005A12015, encaminhado pelo CRP-06 ao CFP, com cópia
173 aos CRPs, no qual é solicitada a publicação de retificação do conteúdo disponibilizado no
I74- "Jornal do Federal" sobre matéria referente às Eleições. O conselheiro Ilmar faz o
175 esclarecimento do que foi discutido na APAF sobre o envio das cédulas eleitorais e que não
1,76 reflete o que foi publicado no Jornal do Conselho Federal de Psicologia. Assim, a plenëria
I77 'aprova que o teor do ofício do CRP-06 deverâ ser divulgado nos canais de comunicação do
178 CRP-20. 7) AÇOES DO CRP-20 PARA A PSICOLOGIA DO ESPORTE. O conselheiro
179. Gibson inicia o ponto de pauta, passando a palavra ao acadêmico de Psicologia Matheus
180 .Torres, onde o mesmo apresenta informações sobre as pesquisas e atividades acadêmicas que
181 está desenvolvendo na ârea de Psicologia do Esporte. Informa que durante evento na ârea,
I82 reahzado no estado do Pará foi sinalizado pelos profissionais do CRP-10 que seria
183 interessante o contato do acadêmico com o conselheiro Gibson e o demais conselheiros do
184 CRP-20, para verificar a possibilidade de aproximação para a realização de ações nessa área,
185. .bem como a possibilidade de criação de GT na referida temática. O conselheiro Ilmar
186' contextualizavmcontato feito pela Associação de Psicologia do Esporte com o CRP-20 para
187 .a reahzação de evento no Amazonas, porém, na época, não foi possível atender a referida
188 solicitação. Como proposta, aplenária apresenta a sugestão de que o tema seja evidenciado na
189 Mostra de Práticas em Psicologia que serârealizado em dezembro, através da apresentação de
190 trabalhos nesta área. Será formado o Grupo de Trabalho nesta ârea e o conselheiro Ilmar
l9l. partrciparâ do GT. A conselheiraLígia informa que será feito contato com os acadêmicos da
192 Fametro que apresentaram trabalhos de conclusão nesta área, para ações de aproximação com
193 b acadêmico Matheus. s) ASSEMBLEIA DAS POLÍTIC,IS, DA ADMINISTRAÇÃO n
194 DAS FINANÇAS - APAF: A plenária aprecia os Ofícios Circulares 0183 e 0184-2015/SE-
I95 CFP, referente à Convocação para APAF de Dezembrol2}Il que será realizada no período de
196 11 a 13 de dezembro, além do Ofício Circular 0199-15/SE-CFP, referente ao envio da pauta e
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197 materiais. de subsídios. Na ocasião, o conselheiro Gibson informa que nesta APAF
198 participarão os conselheiros que compõem a diretoria do CRP-20 (Gibson, Ilmar, Magaly e
199 Lígia). 9) 9" CONGRESSO NACIONAL DA PSICOLOGIA - CNP. A conselheiraLígia
200 apresenta o ponto de pauta, informando o recebimento dos ofïcios enviados pelo CFP
20I referentes à aprovação do regulamento do CNP, aprovação da arte e formulário de propostas e
202 crònograma das ações que serão desenvolvidas ate a realização do 9' CNP. O mesmo será
203 reahzado no período de 16 a 19 de junho de2016 com o tema: "Psicologia, no cotidiano, por
204 uma sociedade mais democrática e igualitária". Lígta informa também que será necessária a
205 criação da Comorg Regional para a reahzação do II COREP do CRP-20. Destaca que nesta
206 edição do CNP poderão ser realizadas atividades livres, onde a proposição da atividade
207 poderá partir de um grupo de psicólogos interessados em um determinado tema e que tais
208 atividades não precisam estar vinculadas ao cronograma de atividades elaborado pelo CRP,
209 mas que de acordo com o regimento, o CRP precisa ser informado sobre as atividades livres
2I0 'que serão realizadas pelos profissionais, paÍa que as propostas apresentadas possam ser
2Il referendadas nas etapas posteriores (Pré-congresso e COREP). Informa ainda que deverá ser
2I2 realizada a elaboração do regulamento do II COREP do CRP-20. 9.1) Criação da COMORG
21,3 Regional. A plenária delibera e aprova a criação da COMORG (Comissão Organizadora)
214 Regional que será composta por Gibson Santos, Lígia Maria Duque, Regina Célia. Fica
2I5 agendada reunião da Comorg para o dia 05/1112015 (quinta-feira), na sede do CRP-20. 10)
216 ORGANIZAÇÃO DA IX MOSTRA REGIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA.
2I7 A conselheira Ligia apresenta o referido ponto de pauta, informando que será necessária a
218 definição das datas pata a realizaçáo da Mostra Regional de Práticas em Psicolo gia e para a
219 entrega do prêmio literário V/aldir dos Santos Costa. Em deliberação, a plenaria aprova os
220 dias 18 e 19 de dezembro para areahzação do evento. A plenária aprova ainda a formação das
221 Comissões Organizadora e Científica, compostas pelos seguintes membros: Comissão
222 Organizadora (Regina Célia, Elizeu Saraiva, Antônio Augusto, Clorijava Santiago, Lígia
223 Maria, Adriane Costa, Matheus Torres - acadêmico, Daniel - acadêmico); Comissão
224. Científica (Ilmar Lima, Magaly Oliveira, Vanessa Miranda, Lígia Maria). A plenária delibera
225 ainda que deverão ser convidados para compor a Comissão Científica os seguintes
226 profissionais: Cláudia Sampaio, Iolete Ribeiro, José Humberto, Alessandra Pereira,
227 Consuelena Lopes. A reunião da Comissão Organizadora ficou agendada para o dia
228 05llll20I5 (quinta-feira), às 15h00, na sede do CRP. Ficou definido ainda que a premiação
229 da Mostra será placa e cerlificado. 11) ELABORAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO
230 DE FIM DE ANO DO CRP-20. A plenária aprecia o ponto de pauta referente à elaboração
23I 'de Boletim Informativo do CRP-20 paradivulgação das ações realizad,as pelo regional no áno
232 de 2015. A proposta é de criação de um boletim eletrônico que possa ser encaminhado ao
233 email dos profissionais com informações sobre as ações realizadas pelo regional e já
234' apresentâdo algumas das ações do ano de 2016, como por exemplo, os Congressos Regional e
235 Nacional de Psicologia e as eleições em agosto. Em deliberação, a plenária aprova a
236 elaboração do Boletim Informativo a ser divulgado no final do ano. Será necessária a
237', .elaboração das pautas que comporão o boletim, onde os membros da Comissão de
238 Comunicação Social auxiliarão nesta atividade. 12) PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE
239 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. O conselheiro Gibson apresenta o
240 ponto de pauta, informando que recebeu proposta de prestação de serviços de Assessoria de
241, Comunicação, apresentado pelo psicólogo Elias Matos. Após a apreciação da proposta, a
242 plenária delibera que será necessária a elaboração de parâmetros a serem cumpridos para o
243 .desempenho desta atividade, dentre as quais entende ser imprescindível a formação em
244 Jomalismo e, caso a proposta seja apresentada por psicólogos interessados estes também
245' deverão ter a formação em Jornalismo e, além disso, deverão estar adimplentes com as
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246. anuidades no.CRP. A plenária delibera também que será importante o estabelecimento de
247, ações que deverão seÍ desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação e que estas ações
248 deverão ser pensadas pela Comissão de Comunicaçáo Social do CRP-20 e que a contratação
249 deste serviço deverá ser feita mediante lançamento de edital. Com isso, a plenária aprova os
250 encaminhamentos discutidos e indefere a proposta apresentada. 13) MINUTA DO
251 CONVÊNIO DO IESLA (ESA/OAB) _ iNOCN,q.MAS DE MESTRADO E,
252 DOUTORADO NA ARGENTINA. O conselheiro Gibson faz aleitura da minuta do Termo
253 de Convênio apresentado pela ESA/OAB para o estabelecimento de parceria entre a IESLA e
254 o CRP-20, a fim de divulgar os Cursos de Mestrado e Doutorado oferecidos pela IESLA na
255 Argentina, com a proposta de preços diferenciados para a categoria de psicólogos. Gibson
256 destaca positivamente a possibilidade de celebração desta parceria em prol da categoria, mas
257 verifica a necessidade de algumas adequações. A plenária, após a análise dos termos da
258 referida minuta, estabelece que deverão ser realizadas adequações nos seguintes itens: a
259 validação do curso e/ou a indicação dos meios para essa validação, uma vez que essa
260 informação não está clara no documento; necessidade de ajuste da informação sobre os cursos
261 ofertados, para que seja destacado somente os de interesse da Psicologia; adequação das
262 informações sobre os valores que serão praticados para a realização dos cursos oferecidos.
263 Após a realização das adequações indicadas, a plenária estabelece que a minuta deverá ser
264 enviada à Assessoria Jurídica do CRP-20 para emissão de parecer. 14) PROCESSOS DE 1"
265 REGISTRO. A plenária aprecia os processos de 1o Registro dos seguintes profissionais:
266 Helouíse Mayara Guedes de Oliveira, Adriana Gomes Feitoza de Freitas, Cleisenara Duarte
267 de Lima Chaves, Wagner Santos Moura, Carla Patrícia Bezer.":a Essucy, Gessica Matos
268' Rocha, Luciene Cândido Mattos, Roberto Souza da Silva, Aline Oliveira de Melo, Dailane
269 Reis de Souza, Michel Pablo Calmant Sampaio, Marcos Antônio Socorro Silva de Oliveira,
270 Paulo Ricardo Gadelha Valente, Naylce de Oliveira Alves, Meily Sandra Lima Silva,
271 Marleide Silveira Almeida, Anna Karina Lima de Oliveira, Ingrid Patrícia Pereira Ribeiro,
272 Helenúbia Calvo Barreto Batista, Katia Santana Loureiro de Oliveira, Célia Maria
273 Nascimento de Souza, Márcia Bezerra de Lima, Agatha Braga Gonçalves, Antonio da
274 Conceição,Montes (0411_212013) - PROCESSOS DEFERIDOS. 15) PROCESSO DE
275 INSCRIÇÃO SECUNnÁnr,q, No CRP-20. A plenária aprova o regiStro secundário de Jane
276, Castro Estrá (CRP-08) e Luiz Gustavo Sanches Montarda (CRP07). 16) PROCESSO DE
277 TRANSFERENCIA PARA O CRP-20. A plenária aprecia o pedido de transferência para o
278 CRP-20 dos seguintes profissionais: Helana Lorraine Carvalho Viana (Do CRP-09); Ardale
279 Maria Andrade Martins (Do CRP-02) - PROCESSOS DEFERIDOS. 17) PROCESSO DE
280 TRANSFERÊNcIA PARA ouTRoS REGIONAIS. A plenária aprecia o pedido de
281 transferência para outros regionais dos seguintes profissionais: Heloisa Helena Morais de
282 Oliveira * CRP-2010128 (Para o CRP- 08) - DADA CIÊNCIA. t8) rEDIDO DE
283 CANCELAMENTO DE REGISTRO. A plenária aprecia o pedido de cancelamento de
284', inscrição dos seguintes profissionais: Cláudia Barranco Rocha (CRP20/5894); Thamara
285 Ferreira'Escóssio (CRP20/01075); Lívia Cristina Almeida de Oliveira (CRP20/5861);
286, Solange Maria Cabral de Farias (CRP20/02161) - PROCESSOS DEFERIDOS. 19) PEDIDO
287 DE REATIVAÇÃO DE REGISTRO. A plenaria aprecia o pedido de Reativação de
288 Registro dos seguintes profissionais: Natália da Costa Marcião (CRP20/04 694) - PROCESSO
289 .DEFFRIDO. 20) RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE pESSoA JURÍDICA
290 EMPRESA MARIA DALVA DE CARVALHO NOVOA PJ. A plenríria aprova a
291 renovação do certificado de Registro de Pessoa Jurídica da Empresa Maria Dalva de Carvalho
292 Novoa PJ, inscrita sob número 043 - PROCESSO DEFERiDO. 21) COMISSÃO DE
293 ORIENTAÇÃO E ETICA PROFISSIONAL. Os conselheiros presentes e a Comissão de
294' Orientação e Ética Profissional do CRP-20 iniciam as atividades de análise dos processos a
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295 seguir: 21.1) PROCESSO 008/2014 Apreciação de relatório do pedido de
296 reconsideração. A plenária aprecia o pedido de reconsideração apresentado pela autora da
297 representação. A relatora Magaly Silva de Oliveira, em seu parecer, entende que não houve a
298 apresentação de novos fatos, ainda não analisados e apurados pelo colegiado do regional.
299 Com isso, a relatora opina pela manutenção da decisão de arquivamento da representação,
300 proferida pelo regional. Passando à votação, a plenária aprova, por unanimidade, o referido
301 parecer e, com isso, determina o arquivamento da representação. Em atenção ao Código de
302 Processamento Disciplinar, a partes deverão ser notificadas da referida decisão. 21.2)
303 PROCESSO 008/2012. A plenëtria aprecia o pÍocesso 00812012, cuja última tramitação foi a
304 realização da Citação através de Edital, tendo sido o mesmo publicado no Diario Ohcial da
305 lJnião, no dia 0511012015, Jomal A Crítica (Manaus/AM) e Diário de Boa Vista (Boa
306 Vista/RR) no dia 0211012015, onde o prazo para a apresentação de defesa expirou em 20 de
307 outubro de 2015. Diante das informações apresentadas e devido anão apresentação dadefesa
308 por escrito da psicóloga processada, a plenária delibera que deverá ser decretada a revelia da
309. psicóloga, conforme disposto no Art. 36 do Código de Processamento disciplinar, bem como
310 a indicação e nomeação de Defensor Dativo. O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CRP 20"
31 1 REGIÃO, PSICOLOGO GIBSON ALVES DOS SANTOS, NO USO DE SUAS
3r2 ATRIBUIÇÕps rpcAIS E coMpETÊNCrA DECLARA coMo ENCERRADA AS t9
313,. HORAS E 30 MINUTOS, A 51" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Do EGREGIO
314 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO - CRP 20.E,u" Lísia Maria
315. Duque Johnson de Assis, lavrei a presente Ata. Manaus - AM, 29 de duruUuì=gZg+i316 GIBSON ALVES DOS SANTOS ' l;' vt yít{4q;ty'"-"-'"t

317 LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS

318 MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

319 ILMAR COSTA LIMA

320.

321

322

)23

324

325

326

WALDIR DOS SANTOS COSTA

PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA

MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

JOSE CESAR DA SILVA FONSECA

MACLEINE PAULA DE MELO

MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS

CONSUELENA LOPES LEITÃO

327 JOANICE DA SILVA zuBEIRO

328 ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA NOGUEIRA

329 REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA

330 MARIA DO PERPETUO SOCORRO M. DE S. CRUZ

331 CLORIJAVA DE OLIVEIRA SANTIAGO JLINIOR

332 JANDIRA FERREIRA DE MORAES

? le^:



* ,-: -.-

,/\ , ì
l*; L' ,,.1. 1'1t' /

â1

Ji;lrr * !-t$&
'r?v íttvv , ,- t,{

+-Á,.&:- r,i..Lt-u.,r'tr,!',

t\L

;,4

\

''I

)r t,*-.'3

:

t-
i

I

i
Èr
i

F

Ft
li
;

:.:
!F

'1

i:r'
,
t
a!'-,

:'

..,

;t ..
,|:


