
Sistema Conselhos de Psicologia
Conseìho Regional de Psicologia d,a20 Região

1 ATA DA 53" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁNT,q. Do EGRÉGIo CoNSELHO
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM 28 DE
3 DE,ZEMBRO DE 2015, NA SEDE DO CRP 200localizada na Rua Neves da Fontoura, no
4 2IT.Bairro: Adrianópolis, CEP: 69.057-495, Manaus - Amazonas. Aos vinte e oito dias do
5 mês de dezembro 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 53" REUNIÃO PLENÁnra ORDINÁRIA Do CRP 20 os (as) psicólogos

8 (as) 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, Perina de Fátima Aguiar da Costa, Regina Célia
11 Pereira da Silva; Waldir dos Santos Costa - Presidente da COF; Analista Técnica-Fiscal
12 Ludyane Neves; Psicólogos (as) Colaboradores (as): Alessandra dos Santos Pereira, Polyana
13 Peixoto Pinheiro, Elizeu Gomes Saraiva; Psicólogos (as) Convidados (as): Davi Araújo da
14 Cunha, Marly Rodrigues Paixão da Costa, Valmir de Oliveira Rodrigues, Nárcia Rocha,
15 Guiomar Alegria Nobre, Odlaci Rebeca Duarte Lima, Dennys de Paula Almeida, Hellen Yuki
16 Costa Miwa, José César da Silva Fonseca para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1)
17 LEITURA DA ATA DA 52'REUNIÃO PLENÁRIA. Lida e assinada 2) INFORMES: O
18 conselheiro Gibson abre a pauta de informes, dando as boas-vindas aos demais conselheiros e
19 psicólogos convidados. 2.1) Deliberações da APAF de Dezembro/20l5. O Conselheiro
20 Gibson apresenta o informe sobre a Assembléia das Políticas, da Administração e das
2I Finanças - APAF, ocorrida no período de 11 a 13 de dezembro, destacando as principais
22 pautas discutidas, tais como a situação financeira do CRP lu Região e os encamiúamentos
23 para auxilio financeiro ao regional. A criação do Grupo de Trabalho para a mudança da
24 Carteira de Identidade Profissional e para o qual o CRP-20 deverá indicar membro, vma vez
25 que estará compondo o referido GT. O processo eleitoral que ocoíïerâ vía internet e a
26 deflagração de operação da Polícia Federal para a investigação dos indícios de fraude nas
27 eleições de 2013 no CFP. A Moção de Repúdio elaborada pelo Sistema Conselhos contra a
28 indicação do atual Coordenador Nacional de Saúde Mental que representa um retrocesso na
29 Política de Saúde Mental no Brasil. A retomada das agendas de pesquisas e lançamento de
30 referências técnicas pelo CREPOP.2.2) Lembrete sobre os regulamentos dos COREPs. O
31 conselheiro Gibson faz aleitura do Of. Circular 219-L51OUV-CFP, no qual é feito o lembrete
32 sobre a necessidade de envio dos regulamentos dos COREPs, para apreciação da Comorg
33 Nacional, sendo o prazo até 3110112016. A conselheira Lígia, Coordenadora da Comorg
34 Regional, informa que a minuta do regulamento do 2' COREP já está frnalizada, faltando
35 apenas as informações atualizadas sobre o quantitativo de psicólogos inscritos no regional,
36 informação que deve ser repassada pelo CFP aos regionais, mas que até o momento não foi
31 recebida.2.3) Aprovação do Orçamento do CRP-20. O conselheiro Gibson fazaleiturado
38 Oficio n" 1856-15/CAF-CFP que informa a aprovação do orçamento do CRP-20 para o
39 exercício de2016, pelo Conselho Federal de Psicologia. 2.4\ Seção Roraima: Mudança do
40 horário de funcionamento no mês de Janeiro/2016. O conselheiro Gibson faz o informe
41 sobre a mudança no horário de funcionamento da Seção Roraima, em função das ferias da
42 funcionária Vânia Pinto Viana. A Seção funcionará de segunda a sexta, no horario de 08h00
43 às 14h00, no período de 05/0i a 0410212016. 2.5) Relatório da 3" Reunião Plena da
44 CONPAS. A psicóloga Polyana, representante do CRP-20, apresenta o informe sobre os
45 encamiúamentos da 3u Reunião Plena da CONPAS, ocorrida no dia 2811112015, com
46 destaque para a conquista de mais uma vaga para a Região Norte para a Reunião Ampliada.
47 Polyana informa o estreitamento de atividades com o CREPOP, uma vez que houve a
48 construção de Nota Técnica para a elaboração de documentos multiprofissionais por
49 psicólogos e assistentes sociais. Polyana destaca o esvaziamento da reunião, com a ausência
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50 de vários regionais. A conselheiraLígia informa que esse esvaziamento se deu em função de
51 uma decisão coletiva da Frente de Conselhos que deliberaram em não participar. Polyana
52 destacou também que surgiu a discussão sobre a necessidade de revisão dos documentos já
53 lançados pelo CREPOP e uma das propostas defendidas inclusive pela mesma é de que a
54 metodologia de pesquisa do CREPOP possa ser trazida para as reuniões e encaminhamentos
55 da CONPAS. Polyana informa que para o ano de 2016 ficou acordada a proposição de uma
56 resolução sobre a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência nos aparelhos de
57 assistência social. 2.6) Planejamento Estratégico 2016. O conselheiro Ilmar informa a
58 rcahzação do Planejamento Estratégico de ações do CRP-20 com a participação das seções,
59 onde no dia2I serárealizadareunião entre as seções paraadiscussão das ações emtorno do
60 processo de desmembramento da seção Rondônia e Acre e nos dias 22 e 23 dejaneiro será
61 realizada a Reunião de Gestão Estratégica das ações do CRP para o ano de 2016. 2.7)
62 Informes sobre o Concurso Púbtico do CRP-20. O conselheiro Gibson apresenta
63 informações sobre o impedimento que está atrasando a contratação imediata dos aprovados no
64 Concurso Público do CRP-20, uma vez que não é possível a contratação de funcionários
65 enquadrados no Regime Jurídico Único pelos Conselhos de Classe, pois o regime de
66 contratação dos funcionários destas autarquias é a CLT. Neste sentido, seguindo as
67 orientações da Assessoria Jurídica do regional, foi realizada consulta ao Ministério da
68 Previdência, buscando informações sobre os procedimentos a serem adotados pata a
69 efetivação da contratação, com o devido recolhimento das contribuições previdencirárias para
70 o Regime Jurídico Único. Na ocasião, o conselheiro Gibson informa que foi lançada Notã de
7I Esclarecimento no site do CRP e no Boletim Informativo no qual são apresentadas as
72 informações pertinentes à contrataçáo e os impedimentos para que ela ocorra de forma
73 imediata. 2.8) Informe sobre os recursos financeiros à disposição do CRP-20 (FDS e
74 CREPOP) no Conselho Federal de Psicologia. O conselheiro Gibson informa os recursos
75 disponibilizados pelo CFP ao CRP-20, oriundos dos repasses de Fundo de Seções e
76 ressarcimento de gastos do CREPOP. Entretanto, a liberação destes recursos está
77 condicionada à abertura de contas de arrecadação, o que já está sendo providenciado junto ao
78 Banco do Brasil, porém, o CRP-20 tem encontrado diversas dificuldades burocráticas para a
79 abertura das referidas contas. Na ocasião, o conselheiro Gibson informa os valores
80 disponíveis nas Contas Corrente e Poupança do regional (C/C - R$ 7.906,95; Conta
81 Poupança: R$ 745.849,14). 2.9) Renovação do contrato de aluguel e possibilidade de
82 aquisição da sede. O conselheiro Gibson informa que há a possibilidade de aquisição do
83 imóvel onde funciona a sede do CRP-20, independente das renovações de aluguel que estejam
84 sendo feitas. Esclarece que em função da crise econômica, a proprietaria do imóvel optou pela
85 renovação do contrato de aluguel, o que também é positivo para o CRP-20, umavez que se
86 estende o período para a arrecadação dos valores destinado à compra do imóvel. 2.10)
81 Avanços na área de comunicação e divulgação das ações do CRP-20. O conselheiro Ilmar
88 destaca os avanços já reahzados nas mídias do CRP, mas que se faz necessária a contratação
89 de uma assessoria de comunicação para um desenvolvimento mais sistematizado das
90 atividades de divulgação das ações do regional. Lígia ressalta a importância de que o
9l psicólogo Elizeu também possa realizar a atualização do site do CRP-20, onde atualmente o
92 único responsável pelo lançamento das informações é o funcionário Cleison, o que ocasiona
93 uma sobrecarga no volume de trabalho do funcionário e fazendo com que a página fique
94 desatualizada em algumas informações. 2.11) Avanços do CRP-20 na integração com a
95 categoria e instituições. O conselheiro Ilmar destaca positivamente as ações do CRP-20 na
96 busca por uma integração mais efetiva com a categoria e com instituições ligadas à
97 Psicologia, tendo como reflexo o aumento significativo de psicólogos nas plenárias. Ressalta
98 e agradece a participação dos coordenadores dos cursos de Psicologia nas reuniões que,
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99 quando não podem comparecer, encamiúam psicólogos representantes, o que tem significado
100 um avanço muito importante nesse processo de aproximação do CRP com as IES. 2.12)
101 Organização e avanços nas áreas de fïscalização e ética. O conselheiro Ilmar faz um
102 retrospecto da.estruturação e funcionamento das Comissões de Orientação e Fiscalizaçáo e de
103 Orientação e Etica Profissional, com destaque para a criação e estruturação da Comissão de
I04 Instrução essencial nos procedimentos de análise e instrução das representações e processos
105 éticos. A psicóloga fiscal Ludyane Neves destaca algumas das ações de fiscalização realizadas
106 no ano de 2015 e, enfatiza as dificuldades enfrentadas na sistematização de algumas
107 atividades da rotina de fiscalização, em função do acúmulo de demandas para o regional, mas
108 que as denúncias e averiguação de irregularidades sempre são priorizadas pela COF. 2.13) O
109 que houver. 2.13.1) Nárcia informa que será realizada a Assembléia Geral para a Fundação
110 do Sindicato dos Psicólogos, no dia 23 de janeiro, a partir das 14 horas, a princípio no
111 Sintejam, mas que será confirmado posteriormente. 2.13.2) As conselheiras Regina e Graça
112 destacam que o CRP tem recebido diversos elogios em função de sua atuação nos espaços de
113 garantias de direitos, como CMAS, CEVSCA e CEDCA e que essas atividades têm dado uma
ll4 maior visibilidade ao CRP-20. 2.13.3) A conselheira Perina informa sua participação na
115 Conferência Nacional de Assistência Social e ressalta sua preocupação com o nível de debates
116 e discussões que está mostrando uma fragilidade das ações em prol de um coletivo e da
117 efetivação da Política de Assistência. Ressalta a importância de resgate do coletivo para a
1 18 efetivação da política de assistência como ela deve ser desenvolvida. 3) PROJETO DE LEI
119 MUNICIPAL. A psicóloga Alessandra informa sua participação em reunião sobre o Projeto
120 de Lei Municipal 389 de autoria do Vereador Marcelo Alexandre, que tenta impedir o ensino
I2I da ideologia de gênero nas escolas municipais. Informa que na reunião estiveram presentes
I22 diversos representantes de Movimentos Sociais, além de representantes da SEMED. A
123 próxima reunião será no dia 0410112016 para a articulação e elaboração de documentos para
124 contra-argumentar a Càmara nos diversos pontos do projeto, inclusive acionando o Ministério
125 Público para consultar sobre as irregularidades jurídicas constantes no mesmo. Em
126 deliberação, a plenária propõe a elaboração de Nota de Repúdio ao projeto de lei. Alessandra
127 sugere que possamos solicitar do CRP de São Paulo os pontos argumentados na nota
128 construída por eles qu: possam servir de subsídio para a elaboração da Nota do CRP-20. 4)
129 ENTREGA Do PRÊMIO LITERÁRrO Ao 1o E 3o LUGARES. o conselheiro Ilmar
130 Costa Lima abre o ponto de pauta procedendo com a leitura dos poemas vencedores do
131 Concurso de Poesias Iolete Ribeiro da Silva. Na ocasião foi feita a entrega do prêmio à
I32 psicóloga Guiomar Alegria Souza Silva Nobre, autora da obra "Violência: pai - mãe
133 abandono" (3'. Lugar) e ao psicólogo Davi Araújo Cunha, autor da obra "senil violência" (1o.
134 Lugar). 5) CALENUÁnro DAS REUNIÕES PLENÁRrAS. A plenëriadefere o calendário
135 de Reuniões Plenárias 2016, no período de Janeiro a Maio, como segue: Jan (2810I); Fev
136 (25102); M.ar (31103); Abr (28104) e Mai (19/05). As reuniões iniciarão às 15h00. 6)
131 CALENDÁRrO DE JULGAMENTOS DE PRocESSos ETICos. A plenríria defere o
138 calendário de julgamento dos Processos Éticos em tramitação, como segue: Mar (I7103, 16.00
139 hs); Abr (07104,16.00 hs); Mai(12105, 16.00 hs). O Processo 00812012 será julgado no dia 17
I40 de março. 7) ELEIÇÕES ZOf e. O conselheiro Ilmar faz um retrospecto dâs átividades que
I4l deverão anteceder ao Congresso Nacional da Psicologia, a saber, os eventos preparatórios
I42 (livres e agendados pelo CRP), pré-congressos e o 2o Congresso Regional de Psicologia - 2"
I43 COREP. Enfatiza que tais eventos são preparatórios ao processo eleitoral do sistema
144 conselhos de Psicologia, onde as eleições ocorrerão nos dias 25, 26 e 27 de agosto pela
I45 intemet e que os conselheiros que desejarem participar novamente do pleito deverão se
146 desincompaÍibilizar até o dia 2710512016. 8) EVENTO COM ANA BOCK EM 20f6
I47 (possibilidade de ida à Porto Vetho). O conselheiro Gibson informa os diversos contatos
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148 que já foram feitos com a Psicóloga Ana Bock, uma vez que a possibilidade de sua vinda já
I49 está sendo discutida desde outubro. Gibson fez um último contato sobre a possibilidade de150 fechamento da data paru segunda quinzena de maÍço, consultando também sobre a151 possibilidade de sua ida à Poúo Velho, onde o mesmo está aguardando resposta. Foi
152 informado ainda a intenção de trazer a CaÃa Biancha Angelucci ê, tulu"t, trazàr as duas153 profissionais em um único evento. Assim será aguardada a resposta da Psicóloga Ana Bock.
I54 9) ANUIDADES 2016. Os conselheiros informam o recebimento da anuidade de 2016 e na
155 oportunidade, apreciam a minuta de documento apresentado pelo conselheiro llmar, no qual
156 serão solicitadas das diversas entidades que possuem psicólogos atuando, informação sobie a
I57 regularidade dos profissionais junto ao CRP. A plenaria aprova a referida minuta em sua
158 essência, ressaltando a necessidade de pequenos ajustes no documento antes de seu envio.
159 10) CREPOP: PROCESSO DE COI{TRATAÇÃO DA (O) TECNICA (O)
160 PESQUISADORA (O). Em função do desligamento da Técnica Pesquisadora do CREPOp,
16l psicóloga Vanessa Miranda, a plenaria delibera que deverá ser feito consulta à Assessoria
162 Jurídica sobre o processo de contratação da (o) Técnica (o) Pesquisadora (o) do CREpOp,
163 vma vez que a atividade do Centro não se constitui em atividade fim do CRP, será feita
164 consulta sobre a possibilidad_e da contratação ocomer através de processo seletivo
165 simplificado. 11) DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA o GT DA CARTEIRA DE
166 IDENTIDADE PROFISSIONAL. A plenária aprecia o Of. Circular 0243-15ISE-CFP, no
167 qual é solicitada a indicação de representante paru a composição do GT de Estudo para
168 Implantação da nova Carteira de Identidade Profissional. Em deliberação, a plenaria uprorru u169 indicação do colaborador Elizeu Gomes Saraiva para compor o referido GT. Os dados do170 mesmo deverão ser encaminhados ao CFP. 12) PROPOSTA DE REUNIÃO PARA
171 DISCUSSÃO DA MINUTA DE RESoLUÇÃo SoBRE ESCUTA DE CRIANÇAS E172 ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. A plenaria aprecia o Ofíóio No173 41612015/CRP-10, encaminhado pelo CRP-10 (PA), no qual é apresèntada a proposta de174 reunião de trabalho entre aquele regional e os CRPs 20 e 23 para debater a mìnuta deI75 Resolução Sobre a Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Em deliberação,
176 a plenária apresenta-se favorável àrealização da reunião de trabalho. A informação deverá serI77 confirmada ao CRP-10, bem como deverá ser solicitada informações sobre o período de178 realizaçáo da mesma. 13) PEDIDO DE DIVULGAÇÃO INSTITUTO wp. A plenária
179 aprecia o pedido de divulgação do Curso de Especialização em Terapia Cognitivo-180 Comportamental, apresentado pelo Instituto WP. A plenária delibera qu. a ieferida181 divulgação poderá ser realizada, desde que a empresa possa oferecer e- contrapartida, uma182 bolsa que possa ser sorteada entre os conselheiros e o desconto de lT%opara os profissionais
183 inscritos no CRP-20. f4) PROCESSOS DE 1" REGISTRO. A plenariã aprecià os pedidos
184 de 1o Registro dos seguintes profissionais: Andreza Yone Di Doiores Freiias Barbosa, Luiz185 Roberto Silva Maciel, Sara Neves Lima, Jêsquele Jacqueline Rodrigues Ribeiro, Maria Lícia186 da Costa Oliveira, Ananice de Oliveira dos Santos Manaia, Deisuita Castro dos Santos,187 Vanilci Pereira Ferreira, Deborah Ramos Martins, Tassiana de Sousa Miranda, Nirley da188 Gama Dias, Rosangela de Figueiredo Femandes, Elizãtgela Ferreira da Silva, pâmella
189 Jordanny Maciel Pereira, Elta de Fátima Chaves de Mendonça, Iracema do Vale pinheiro -190 PROCESSOS DEFEzuDOS. 15) PROCESSO DE TRANSFERÊNCrA pARA o CRp-20.
191 A plenária aprecia o pedido de transferência para o CRP-20 dos seguintes profissionais:
192 Antonio Barboza (Do CRP-Os/zu) - PROCESSO DEFERIDO. 16) rRO-CESSO DE
193 TRANSFERENCIA PARA OUTROS REGIONAIS. A Plenária aprecia o pedido de
I94 transferênciapara outros regionais dos seguintes profissionais: Luiza Moiaes Rodrigues de Sá
195 - CRP20/05526 (Para CRP-22), Ariádna Amaral Salgado - CRP'20/05154 ltara CRP-O+;,
196 Odiclea Rocha Súdo - CRP20/06095 (Para CRP-06), Suzana Morales de Aquino -
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cRP20/02551 (Para CRP-03) - DADO CrÊNCIA. 17) PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO. A plenaria aprecia o pedido de cancelamento de registro dos seguintes
profissionais: Anne Gracy Alves de Souza (CRP20/05001), Renata de Carvalho Santos
(CRP20/00883), Maria de Jesus de Sá Raposo (CRP20/01786), Patrícia Lucena Maciel
(CRP2O/05629) - PROCESSOS DEFERIDOS. 1S) PROCESSOS DE TÍTULO DE
ESPECIALISTA. A plenaria aprecia os pareceres da Comissão de Análise pata a Concessão
do Título de Especialista em Psicologia. 18.1) Processo 051/15 - Vanusa da Silva Souza
Rodrigues (CRP20/04952). A Comissão opina pela concessão do Título de Especialista em
Psicologia do Trânsito, em cumprimento à Determinação Judicial - PROCESSO DEFERIDO.
18.2) Processo 050/15 - Thaís Aline Vieira Santos. A Comissão opina pela não concessão,
ümavez que a requerente não possui 02 (dois) anos de inscrição no CRP, conforme o disposto
no Art. 8o da Resolução CFP 01312007 - PROCESSO INDEFERIDO. O CONSELHEIRO
PRESIDENTE DO CRP 20" REGIÃO, PSICOLOGO GIBSON ALVES DOS SANTOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COMPETÊNCIA DECLARA COMO
ENCERRADA AS 20 HORAS E 30 MINUTOS, A 53U REUNIÃO PLENÁRIA
ORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO REGIONAL DE PSIOOLOGIA DA 20"
REGIÃO - CRP 20.Eu,Lígia Maria Duque Johnson de Assis, lav ta. Manaus

- AM, 28 de dezembro de 2015.
GIBSON ALVES DOS SANTOS

ILMAR COSTA LIMA

LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS

MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

WALDIR DOS SANTOS COSTA

PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA

MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA

CLORIJAVA DE OLIVEIRA SANTIAGO JLINIOR

JOANICE DA SILVA RIBEIRO

MACLEINE PAULA DE MELO

MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS

MARIA DO PERPETUO SOCORRO M.DE S.CRUZ
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