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1 ATA DA 65" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁ T.q. Do EGREGIo CoNSELHo
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM 15 DE
3 DE,ZEMBRO DE 2016, NA SEDE DO CRP 20,localizada na Rua Neves da Fontoura, no
4 2IT.Bairro: Adrianópolis, CEP: 69.057-495, Manaus - Amazonas. Aos quinze dias do mês de
5 dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do
6 Conselheiro Presidente do CRP 20, Psicólogo GIBSON ALVES DOS SANTOS, reuniram-se
7 para a realização da 65" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁnr,q. Do CRp 20 os (as)
8 Psicólogos (as) Conselheiros (as) Efetivos (as): Clorijava de Oliveira Santiago Júnior - Vice
9 Presidente, Maria das Graças Mendonça Sales - Secretaria, Magaly Silva de Oliveira -10 Tesoureira, Joanice da Silva Ribeiro, Adriane Andrade Costa, Polyana Peixoto Pinheiro;

11 conselheiras (os) Suplentes: Cláudia Maria da Costa Lustosa, Alda Maria Carneiro Bortey,
12 Analista Técnicas-Fiscais Ludyane Cavalcante Neves e Larissa Gabriela Lins Neves e a
13 psicóloga colaboradora Mônica Cristyna Maximino, paratratar dos seguintes Pontos de Pauta.
14 1) LEITURA DA ATA DA 64" REUNIÃO PLENÁRIA. Lida e assinada. 1.1) Apreciação
15 da Ata da Reunião Extraordinária em 0l/1212016. A plenária apreciou a ata da Reunião
16 extraordináriarealizada em 0111212016 que teve como ponto de pauta, a aquisição da sede do
17 CRP-20. 2) INFORMES: 2.1) Convites e Convocações: 2.1.1) Convocação CMAS: 9", 10"
18 e 11" Reuniões Extraordinárias. O conselheiro Gibson abre a pauta de informes fazendo a
19 leitura das convocações para a 9u, I0" e 11" Reuniões Extraordinarias do Conselho Municipal
20 de Assistência Social. Na oportunidade, a conselheira Polyana apresenta os informes sobre a
2I sua participação nas referidas reuniões, ressaltando a quantidade excessiva de convocações
22 para reuniões do CMAS e com pouco tempo de antecedência. Com isso, as reuniões
23 acontecem sem o quorum necessiírio para a aprovação dos pontos de pauta, não permitindo o
24 avanço nas pautas importantes. Informa ainda as discussões sobre a minuta do Projeto de lei
25 do SUAS para o município de Manaus e que foi possível apresentar contribuições importantes
26 para o mesmo, além do avanço na discussão desse ponto. 2.1.2) Convite CEDCA: 10"
27 Reunião Ordinária. A conselheira Graça informa sua participação na 10u Reunião Ordinaria
28 do CEDCA, ocorrida em 0111212016, com destaque sobre os encaminhamentos para a
29 mudança do local de funcionamento da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao
30 Adolescente - DEPCA, urna vez que o atual local de funcionamento é considerado de dificil
31 acesso. A proposta é de que a DEPCA funcione em um espaço que possa agregar também o
32 funcionamento de outras entidades como o SAVVIS, IML, além de outras entidades que
33 trabalham com o acolhimento das demandas que são atendidas na DEPCA. 2.1.3) Convite
34 Governo do Estado: "Dia Internacional dos Direitos Humanos". A conselheira Graça e a
35 conselheira Cláudia apresentam as informações sobre a participação nos eventos realizados
36 em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Cláudia destaca que na
37 solenidade foram assinados os protocolos sobre a Plataforma de Formação em Direitos
38 Humanos, do Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, do Comitê de Respeito à
39 Diversidade e do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção aos
40 Refugiados e Migrantes no Amazonas. Graça informa ainda que participou também do
4l Abraço da Paz, ato solene rcalizado na Catedral de Manaus e da solenidade de entrega do
42 Balaio de Oxum, no Encontro das Águas. Informa que deste ato participou o psicãlogo
43 Alberto Jorge. 2.1.4) Convite Pastoral do Menor: Lançamento da Campanha "Ninguém
44 Nasce Infratoro'. A conselheira Graça informa sua participação no lançamento da Campanha
45 "Faça a Diferença! Dê Oportunidade, Ninguém Nasce Infrator", realizada no dia 0211212016,
46 promovida pela Pastoral do menor da Arquidiocese de Manaus. Graça destaca a importância
47 da campanha para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente que contou inclusive
48 com o depoimento de adolescentes. 2.1.5) Convite SEJUSC: Reunião do Comitê Estadual
49 de Enfrentamento à Homofobia do Amazonas. O conselheiro Gibson faz aleitttra do Oficio
50 Circular n' 6312016-GSEJUSC, referente ao convite para participação na Reunião Ordinaria
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51 do Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia do Amazonas - CEHAM, no dia
52 1511212016. A conselheira Graça e a conselheira Joanice informam que participaram da
53 referida reunião e, na oportunidade, Graça ressalta que na reunião foi feita a aprovação da
54 minuta do Projeto de Lei de Criação do Conselho Estadual LGBT. Informa que apresentou
55 sua discordância sobre a inclusão do CRP-20 como membro da Sociedade Civil sem direito a
56 voto. Informa que, por outro lado, a inclusão do CRP-20 como membro da Sociedade Civil
57 possibilitará um diálogo mais efetivo com outros atores sociais engajados na temâtica. 2.1.6)
58 Convite CONEN: Reunião Ordinária. O conselheiro Gibson faz a leitura do convite da
59 Reunião Ordinária do CONEN, rcalizada em 1311212016. A reunião teve como pontos de
60 pauta a apreciação da lu versão da revisão da Lei de Criação do CONEN; resposta ao Oficio
6I n'205612016, que trata de denúncia quanto a recusa de atendimento por parte de médicos e
62 profissionais aos pacientes que possuem transtornos mentais, usuiírios de álcool e outras
63 drogas. Na ocasião foi justifrcada a ausência da Conselheira Regina Celia nesta reunião
64 plenaria. O conselheiro Gibson apresenta ainda o informe encaminhado pela conselheira
65 Regina Celia, referente à apreciação da minuta do Projeto de Lei que reestrutura o Conselho
66 Estadual de Entorpecentes - CONEN-AM que teve a alteração de sua denominação para
67 Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas - CONEDIAM.2.l.7) Convite CEVSCA:
68 l2uReunião Ordinária. Gibson faz a leitura do Convite para a 12u Reunião Ordinríria, que
69 será" rcalizada em 2111212016. A conselheira Graça informa que participarâ da referida
70 reunião. Na ocasião, elafaz o convite às conselheiras Adriane e Polyanapara participar da
7l reunião e informa que nesse dia será realizada a confratemização do Comitê. 2.2) Ofício
72 Circular 0167-L6|GT-CFP: resposta ao Ofício ADP 680/16 - CRP-06. O conselheiro
73 Gibson faz aleitura do OÍïcio Circular 0167-I61GT-CFP, em resposta ao Ofício encaminhado
74 pelo CRP-06 (Oficio ADP 680/16-CRP06) no qual aquele regional manifesta repúdio e
75 aponta a necessidade de esclarecimentos das notícias dir,ulgadas no sito eletrônico do
76 Conselho Federal de Medicina sobre a necessidade de respeito à Lei do Ato Médico. O CFp
77 esclarece que foi encaminhado ao CFM o Ofício 1538-16/GT-CFP, reiterando a necessidade
78 de cuidado com as declarações emitidas pela entidade, a fim de que a população não seja
79 induzida a erïos, tJÍnavez que as informações contidas no texto, não possuemcarâter legal.
80 2.3) Orientações sobre atuação do Sistema Conselhos em situações de Desastres
81 Socioambientais e Aéreos. O conselheiro Gibson apresenta o teor do Ofício Circular 0169-
82 16/GRI-CFP, no qual o CFP informa a constituição da Comissão Nacional de Psicologia da
83 Gestão Integral de Riscos e Desastres, com o objetivo de elaborar orientações e conduzir
84 ações relativas à temática. Na oportunidade, a conselheira Adriane destaca positivamente a
85 elaboração do documento pelo CFP e informa que é de extrema relevância que a Psicologia
86 seja um dos atores que pode contribuir nas ações paliativas e de prevenção, mas que a mesma
87 não deve tomar para si a responsabilidade de conduzir tais ações. Informa também que a
88 Prefeitura de Manaus reahzou uma capacitação multiprofissional para situações de
89 emergências e desastres e que já iniciou a articulação de trabalhos em rede que, inclusive
90 estiveram de prontidão para os atendimentos ao desastre aéreo ocorrido em Manaus no dia
91 0711212016. A conselheira Graça ressalta a importância de que o Grupo de Trabalho Sobre a
92 Psicologia nas Emergências e Desastres possa iniciar suas atividades em 2017. A conselheira
93 Magaly informa que terá disponibilidade para as discussões do GT a partir de fevereiro de
94 20T7.2.4) Informes do CFP sobre atuação na Assistência Social. O conselheiro Gibson
95 apresenta apauta de informe referente aos Ofïcios (n" 0168-16/GT-CFP, 0ll1-I6lGT-CFp, no
96 1561-16/GT-CFP), encamiúados pelo CFP com esclarecimentos sobre a Concessão de
97 Beneficios Eventuais como uma atividade pautada pela interdisciplinaridade, não se
98 constituindo mrma atividade privativa de uma única profissão, no contexto da Política de
99 Assistência Social. A conselheira Adriane destaca de forma positiva o teor dos documentos

100 em pauta, uma vez que o mesmo pontua a construção de uma atuação interdisciplinar dentro
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101 da política de Assistência Social, porém, ressalta que o envio dos documentos, poderá causar
I02 alguns entraves nas discussões com as demais proÍissões que atuam dentro da Política de
103 Assistência, em especial o Serviço Social. Polyana faz um resgate das discussões na
I04 CONPAS, destacando a falta de inserção de todas as contribuições apresentadas pelos
105 regionais no documento preliminar referente à elaboração da Nota Técnica sobre a atuação da
106 (o) psicóloga (o) na Assistência Social e sobre a elaboração de documentos. Ressalta que o
I07 documento da forma como está, poderá trazer alguns prejuízos aos profissionais que atuam
108 diretamente na política de Assistência. Adriane informa que é importante que o Oficio no
109 01561-16/GT-CFP, endereçado aos gestores municipais de Assistência Social possa ser
110 enviado às Secretarias de Assistência Social dos municípios do Amazonas e dos demais
111 estados do CRP-20. 2.5) Relatório do evento LGBTI em Brasília. A conselheira Graça
II2 apresenta o relatório encaminhado pela conselheira Regina, sobre a participação de ambas as
113 conselheiras na capacitaçáo promovida pela Aliança Nacional de Adolescentes por Direitos
Il4 Sexuais LGBTI - ANA, realizado em Brasília, no período de 28 a3011112016, com o objetivo
1 15 de capacitar todas as entidades de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, sobre os
116 Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes LGBTI. Graça informa que essa capacitação teve
lI7 sua lu edição em Fortaleza, sendo este ano realizada em Brasília e destinada a todas as
118 entidades de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Informa que, em paralelo,
119 participou de diversas reuniões do Fórum Nacional DCA, do CONANDA e ECPAT. Destaca
120 que foi um evento muito interessante e de extremarelevância paraa discussão datemâtica,
L2l que contou também com a participação de grupos militantes como a Associação Lésbica
122 Coturno de Vênus, entre outros. Graça informa também que já está sendo discutida a
123 possibilidade de realização de eventos da mesma natureza em Manaus e que é importante que
124 o CRP possa participar e articular discussões sobre a referida temática. A conselheira Adriane
I25 sugere ainda que essas discussões possam acontecer em conjunto com o Observatório sobre as
126 questões de Gênero existente na Faculdade de Psicologia da UFAM e que é coordenado pela
I27 psicóloga Iolete Ribeiro. 2.6) Apresentação da funcionária Elen. O conselheiro Gibson
I28 apresenta aos demais conselheiros, a servidora Elen Ferreira Pará, convocada para assumir a
I29 vaga de técnico administrativo, em função do desligamento do Eric Benigno. Gibson ressalta
130 que a servidoraElenpossui experiêncianaáreade contrato e licitações, pois antes de assumir
131 avaga, atuava em empresa que presta serviços parua Petrobras. Com isso, sua colaboração
I32 será de fundamental importância no Setor de Compras pela experiência que já possui nesta
133 ârea. A servidora Elen se apresenta aos demais conselheiros e se coloca à disposição para
L34 contribuir com o CRP-20. 2.7) O que houver. 2.7.1) A conselheira Cláudia informa sua
135 participação nas reuniões do Comitê Estadual de Combate à Tortura, nos dias 28 e
136 3011112016, paÍa elaboração da programação do evento comemorativo ao Dia dos Direitos
I37 Humanos e para a discussão da minuta da legislação de Criação do Comitê Estadual de
138 Combate e Prevenção à Tortura. Na oportunidade, a conselheira Graça informa que o CRP-20
I39 não havia sido incluído na composição do referido Comitê e, que após sua manifestação, a
140 SEJUSC providenciou a correção, incluindo o CRP-20 entre as entidades que compõem o
l4l referido Comitê. 2.7.2) A conselheira Cláudia informa ainda que agendará a reunião do GT de
142 Psicologia na Educaçáo para o dia 2410112017 (terça-feira), no período da manhã. Informa
I43 que as reuniões deverão acontecer preferencialmente no turno da manhã, mas que o
144 calendário será elaborado com os participantes. 2.7.3) A conselheira Graça informa que no dia
145 I0l1212016 participou da "Caminhada Pela Paz" que percorreu as ruas do centro, tendo como
146 ponto de culminância aPraça do Congresso onde foi realizada uma manifestaçáo pelapaz.
147 Durante o percÌrso a conselheirafez pronunciamentos em nome do CRP-20, do Comitê de
148 Enfrentamento VSCA e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
T49 CEDCA. 3) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA IKHON (GESTÃO DE PROCESSOS E
150 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). A gerente Simone inicia o ponto de pauta,
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151 relatando a dificuldade encontradapararealizar a digitalização dos documentos do CRP-20,
I52 em função do volume de material e da falta de equipamentos que possam realizar a tarefa em
153 tempo hábil. Ressalta que esse procedimento foi iniciado, mas que teve que ser suspenso,
I54 devido aos problemas que o Scanner apresentou em função do excesso de material
155 digitalizado. Com isso, Simone iniciou um levantamento de empresas que oferecem esse tipo
156 de serviço e apresenta à plenaria, a proposta de digitalização de documentos, encamiúado
I57 pela empresa IKHON. Informa os pontos discutidos na reunião com os seus representantes e
158 que os mesmos apresentarão a proposta de serviços para a digitalização de todos os
159 documentos do CRP. Destaca que a tecnologia empregada na digitalização permitirá que os
160 documentos possam ser acessados de qualquer local, com a devida permissão, para
161 documentos sigilosos, e que os mesmos serão vinculados ao Sistema Web e INTRANET,
162 gerando a Gestão de Rotinas de Processos Administrativos, reduzindo o trâmite de papel.
163 Informa ainda que já foi realizado o levantamento do volume de documento a ser digitalizado
164 e que estamos no aguardo do orçamento da empresa. Ressalta a dificuldade de localização de
165 outras empresas que ofereçam o mesmo tipo de serviço, onde até o presente momento, todas
166 as empresas contatadas estão somente oferecendo o serviço de organização e guarda de
167 documentos. Os conselheiros ressaltam a importância de contratação deste tipo de serviço,
168 mas pontuam que é importante verificar o valor a ser disponibilizado para essa contratação.
169 Assim, em deliberaçáo, a plenária defere que a contratação do serviço de digitalização de
I70 documentos deverá ser realizada. Contudo, deverão ser buscados outros orçamentos para a
I7l comparação dos valores e serviços oferecidos. Com isso, deverá seÍ iniciado os
I72 procedimentos administrativos de aquisição que deverão ser apreciados, posteriormente, em
173 reunião de Diretoria. 4) AQUISIÇÃo no IMovEL nARA A SEDE Do CRp-20. o
174 conselheiro Gibson apresenta as informações sobre os últimos encaminhamentos para a
I75 possível aquisição de imóvel paraa sede do CRP-20. Informa que teve acesso a um imóvel
176 localizado no Conjunto Mucuripe, no sentido bairro-centro, que possui um terreno amplo e
Il7 que é de fácil acesso de carro e de ônibus. Que devido às condições do referido imóvel,
178 agendou uma reunião com os conselheiros que tivessem disponibilidade para visitar o mesmo.
I79 No dia agendado, compreendeu que seria importante a opinião dos funcionarios do CRP, uma
180 vez que os mesmos continuam no espaço, independente da gestão e, por isso, a opinião deles é
181 importante. Assim, visitaram o imóvel no dia 0111212016, os conselheiros Gibson, Clorijava,
I82 Graça, Joanice, Cláudia e Alda, além das funcioniírias Ludyane, Larissa e Simone. Após a
183 visita, os conselheiros e funcionários participaram de Reunião Extraordinénia, para que
184 fossem debatidas as impressões sobre o imóvel visitado. Informa ainda que foi agendada
185 reunião com o Sr. Manoel Queiroz, contador do CRP-20,para as devidas orientações sobre a
186 possibilidade de compra do mesmo. Na ocasião, o Sr. Manoel ressalta que a Prefeitura
187 realizou uma vistoria no referido imóvel e que na mesma consta o valor de R$ 326 mil e, com
188 base no valor avaliado pela Prefeitura, será necessária a realizaçáo de uma avaliação
189 independente, uma vez que o valor de venda repassado pelos proprietários seria de R$ 600
190 mil, parcelado ou R$ 550 mil, a vista e, assim, para cumprir as determinações legais num
191 processo de compra dessa naiureza, é importante que haja uma avaliação por corretor
I92 habilitado paÍa esse tipo de procedirnento. Com base nestas orientações foi identificado um
193 corretor habilitado que realizou a avaliação do valor do imóvel e, de acordo com a avaliação
194 feita, o imóvel valeria R$ 679 mil reais. Contudo, o que causou estraúeza foi a rapidez na
195 qual foi realizada a referida avaliação e, com isso, buscou-se maiores informações sobre esse
196 procedimento, onde a gerente Simone esclarece que para avaliação de imóveis paru a compra
197 por órgãos públicos, a mesma deverá ser feita por Ìrm representante da Superintendência de
198 Patrimônio da União - SPU ou por um representante da Caixa Econômica Federal. Com isso,
199 a avaliação realizada fica sem efeito para um possível processo de aquisição do imóvel. Na
200 ocasião, a conselheira Adriane destaca que lhe causou desconforto os procedimentos até então
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201 adotados paÍa o possível processo de compra do referido imóvel. Ressalta que, na última
202 reunião plenária, havia sido deliberado que os conselheiros buscariam um terreno que pudesse

203 oferecer condições para a construção da sede e que havia sido estipulado um valor de

204 aquisição que é bem inferior ao preço do imóvel em questão. Indaga se é necessário que esse

205 processo de compra e de mudança do endereço da sede do CRP-20, aconteça com a rapidez

206 em que foram realizados todos esses procedimentos. Ressalta ainda que é importante que

207 deliberações dessa natureza possam acontecer em Reuniões Pleniírias Ordinarias e não em

208 Reuniões Extraordinárias. Na ocasião, a conselheira Graça esclarece que a Reunião Plenaria

209 Extraordináriateve um quorum que contou com a participação da maioria dos conselheiros, o

210 que possibilitaa deliberação de pontos de pauta. O conselheiro Gibson esclarece que tem

2II visitado diversos terrenos e que alguns têm apresentado condições adequadas, outros não, e

212 que esse imóvel apresentou condições de acomodar o CRP e de realizar reformas e

213 construções, como por exemplo, o auditório, uma vez que o terreno é bastante amplo. A
214 conselheira Magaly destaca que também lhe causou estranheza, a rapidez com que alguns

2I5 procedimentos foram realizados, em especial, a avaliação do imóvel, onde ela informa que foi
216 surpreendida com a necessidade de liberação de cheque parapagamento da referida avaliação.

217 Contudo, enfatiza que, em nenhum momento há desconfiança dos procedimentos adotados

218 pelo conselheiro Gibson. Somente ressalta que é importante que tais ações possam ser

219 discutidas coletivamente e que é importante o cumprimento dos encamiúamentos que sã0

220 acordados em plenaria. A conselheira Polyana também enfatiza que a causou estranheza a

221 rapidez dos procedimentos, mas não a intencionalidade de se buscar um imóvel para a

222 compra, uma vez que a aquisição da sede própria é algo debatido em outros momentos.
223 Gibson apresenta pedido de desculpas e pontua que em nenhum momento teve a intenção de

224 causar esse tipo de estranhezaentre os demais conselheiros e que todos os procedimentos de

225 averiguação da possibilidade de aquisição do referido imóvel foram realizados de forma
226 coletiva, com os conselheiros que puderam estar presentes na reunião que debateu as

227 condições do mesmo, mas que qualquer deliberação de compra desse ou de qualquer outro
228 imóvel será discutido coletivamente com decisão colegiada, em reunião plenária ordinária e

229 obedecerá os ritos legais estabelecidos para processos de compra dessa natureza. Assim,
230 diante das inconsistências identificadas na avaliação do imóvel, a plenâria delibera que o

231 processo de aquisição em questão está suspenso, até que possa ser realizada uma avaliação
232 oficial do mesmo, por representante legal da SPU ou da Caixa Econômica Federal e, que será

233 informado aos proprietários as condições estabelecidas, para que os mesmos possam frcar a
234 vontade, para avenda do imóvel a outros interessados. Fica estabelecido ainda que será feita a
235 contratação de corretor de imóvel que possa auxiliar o CRP na busca por imóveis e/ou
236 terrenos que atendam as necessidades de instalações do regional. 5) COMPOSIÇÃO DO
237 COMITE DE TRANSPARENCIA. O conselheiro Gibson faz a leitura do Ofício 0165-
238 16/GTI-CFP, no qual é informada a necessidade de constituição do Comitê de Transparência
239 do CRP-20, para as orientações e averiguação das informações inseridas no Portal da

240 Transparôncia do regional. Informa ainda que se dispõe a compor o referido Comitê. Assim,
241 em deliberaçáo, aplenária aprova.a constituição do Comitê pelos seguintes membros: Gibson

242 - Conselheiro Coordenador, Maria Tereza Araújo e Ludyane Neves - Funcionárias. 6)

243 APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PLENÁm.q.S PARA 2017. A plenaria, em

244 deliberação, aprova o calendiírio de reuniões pleniárias paÍa 2017. Serão mantidas as reuniões

245 às quintas-feiras, contudo, fica estabelecido que as reuniões iniciarão as 17 horas e, durante os

246 dois primeiros meses será verificada a viabilidade do horário. Caso não seja possível, as

247 mesmas retornarão ao horario de 15 horas. Fica establecido ainda que a funcionríria Ludyane

248 Neves, nos dias de reunião plenária, iniciarâ o seu expediente as 14 horas. As datas das

249 reuniões ficam assim estabelecidas: Janeiro -26,Fevereiro - 23,Março -23, Abril-27,
250 Maio - 25, Juúo - 29, Ju\ho - 27, Agosto - 31, Setembro - 28, Outubro - 26, Novembro -
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251 30, Dezembro - 14. 7) MENSAGEM DE FIM DE ANO AOS PSICÓLOGOS. A
252 conselheira Adriane informa que a Comissão de Comunicação Social já vinha discutido a
253 importância de que possa ser enviada uma mensagem de fim de ano aos profissionais do CRP-
254 20. Com isso, a plenríria aprova a elaboração da mensagem de fim de ano e determina também
255 que deverá ser enviado email às (aos) demais conselheiras (os) solicitando sugestões para a
256 elaboração da mesma. As sugestões serão aceitas até o dia 2011212016 (terça-feira) para que a
257 mensagem possa ser finalizada e publicada em tempo hábil. S) NOTIFICAÇÃO
258 EXTRAJUDICIAL AO BAR BOTEKO DA PISCINA _ ORIENTAÇÕES JURÍDICAS.
259 A plenríria aprecia as orientações apresentadas pela Assessoria Jurídica sobre a Notificação
260 Extrajudicial enviada ao bar Boteko da Piscina, sobre publicidade inadequada de
26I desqualificação à profissão de psicólogo e, para a qual, não houve manifestação do
262 estabelecimento. A Assessoria Jwídica sugere que antes das próximas ações, possa ser
263 agendada reunião com os conselheiros para as devidas orientações. Em deliberação, aplenâria
264 acata a sugestão e determina que deverá ser agendada reunião com a Assessoria Jurídica para
265 as orientações sobre as ações pertinentes à situação. Deverá ser feito contato com o escritório
266 de advocaciaparaverificar qual a datapala agendamento da mesma. 9) ELABORAÇÃO DE
267 PLANEJAMENTO DE CONVÊNIOS PARA 2017 (CLUBE DE VANTAGENS). A
268 plenaria aprecia o levantamento realizado pelo setor de compras sobre os CRPs que possuem
269 convênio com instituições e estabelecimentos para a oferta de descontos e valores
270 diferenciados à categoria de psicólogos. Verificou-se que além das instituições que oferecem
271 convênio para descontos em cursos de pós-graduação e em convênios de planos de saúde,
272 algrurs regionais mantêm parcerias com academias de ginásticas, cursos de idiomas, hotéis,
273 salões de beleza, entre outros. O conselheiro Gibson se dispõe a buscar com outros
274 estabelecimentos, além dos que já ofereceram a proposta de parceria com o CRP-20, a
275 apresentação de propostas para a realização de convênio/parcerias para a implantação do
276 "Clube de Vantagens" do regional. A conselheira Magaly informa a existência de uma
277 academia no conjunto Vieiralves só para mulheres e ela verificará com a proprietária se a
278 academia estabelece esse tipo de parceria e quais são os procedimentos necessarios. 10)
279 PEDIDO DE DMLGAÇÃO REVISTA PSIQUE. A plenaria aprecia o pedido de
280 divulgação da chamada de artigos científicos em Psicologia a ser publicado pela Revista
281 Psique do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora/MG. Em deliberação, a plenaria aprova
282 a referida divulgação nos canais de comunicaçáo do CRP-20 (site e facebook). ll)
283 PROCESSOS DE 1" REGISTRO. A plenaria aprecia os pedidos de 1o Registro dos
284 seguintes profissionais: Elilza Batista Mendes (6423), Diana Mascarenha de Castro (7183),
285 Bianca Buzaglo dos Santos (7175), Paulo Rogério Negoita Silva (7170), Neila Félix dos
286 Santos Bento (7174), Alice do Livramento Pereira (7172), Clayton de Oliveira da Silva
287 (7T31), Maria Eduarda Araújo Rocha (7178), Larissa Gomes da Silva (7I77), Suzy Jesus da
288 Silva (7176), Erica Batista Costa (7179), Mrírcia Souza Nobre (7180), Priscila Oliveira da
289 Silva (7181), Danielle Cristina da Silva Farias (7182), Juliana Antonia Sena Franco (7184),
290 Enmellys Nascimento Alves (7186), Sabrina Martins do Vale (7151) - PROCESSOS
291 DEFERIDOS. 12) PROCESSO DE TRANSFERiiNcr.q. PARA o CRp-20. A ptenríria
292 aprecia os processos de transferêneia para o CRP-20 dos seguintes profissionais: Karen
293 Cristina Silva Matos Viegas (do CRP-I1); Rita de Cássia Santana Rodrigues (do CRP-10) -294 PROCESSOS DEFEzuDOS. 13) PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS
295 REGIONAIS. A plenária aprecia o pedido de transferência do CRP-20 para outros regionais
296 dos seguintes profissionais: Silvana Ribeiro Costa - CRP20/03379 (Para o CRP-01); Patrícia
297 Rodrigues de Almeida - CRP20/05105 (Para o CRP-05) - DADO CIÊNCIA. 14) PEDIDO
298 DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. A plenarra aprecia os processos de cancelamento
299 de registro dos seguintes profissionais: 14.1) Cancelamentos Ex-officio: Paula Narjara do
300 Amaral Azevedo. A profissional deu entrada em processo de transferência para o CRP-20,
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oriunda do CRP-10, mas não concluiu o processo e retornou ao CRP-10 até a presente data.
14,2) Cancelamento Ex-Officio por falecimento: Monique da Silva Gomes (CRP20l03I79).
14.3) Cancelamento a pedido: Enéas Gomes da Silva Junior (CRP20/02949); Danielle
Fernandes Luz Almeida (CRP20/03130); Olindaci Santarém Correa Pantoja (CRP20/03978);
Maria da Glória Alves de Sousa (CRP20/06412); Eurineide Mota Bezerra (CRP20/04327) -
PROCESSOS DEFEzuDOS. 15) PROCESSOS DE TÍTULO ESPECIALISTA. A plenária
aprecia os pareceres da Comissão de Análise para a Concessão do Título de Especialista dos
seguintes processos: 15.1) Processo 034/16 - Lucilena Azevedo Fernandes (CRP20/1633). A
comissão opina pela concessão do título em Psicologia do Trânsito 15.2) Processo 061116 -
Gilberto Antonio Batista de Oliveira (CRP20/00029). A comissão opina pela concessão do
título de especialista em Psicologia do Trânsito. 15.3) Processo 064/16 - Cristiane de Lemos
Dibo (CRP20/0286I). A comissão opina pela concessão do título de especialista em
Neuropsicologia. 15.4) Processo 065/16 - Neiva Nara da Silva Coimbra (CRP20103326). A
comissão opina pela concessão do título de especialista em Neuropsicologia. 15.5) Processo
066/16 - Joanadarque Palmieri de Lima Mello (CRP20/05423). A comissão opina pela
concessão do título de especialista em Neuropsicologia. - PROCESSOS DEFERIDOS. 16)
PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA .rUnÍUCa. A Plenaria aprecia o pedido de
inscrição de Pessoa Jurídica na modalidade REGISTRO da entidade ZMG GOULART - ME
(Firma Individual) - PROCESSO DEFERIDO. 17) RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO. A
plenaria aprecia o pedido de renovação de Certificado da Clínica de Psicologia Aplicada do
Centro Universitiírio do Norte - UninortelLaweate - PROCESSO DEFERIDO. 18) COE:
APRECIAÇÃO DOS NOMES PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE
INSTRUÇÃO. A plenaria aprecia a indicação dos nomes para acomposição da Comissão de
Instrução do CRP-20 apresentados pela Conselheira Presidente da COE Regina Célia Pereira
da Silva. As psicólogas indicadas são: Núbia Santos dos Reis (CRP20/05909), Fábia lleanna
Gondim Rosa (CRP20|0I567), Maria José Cunha Souza (CRP20/04281). Após a averiguação
dos requisitos necessários à composição da referida comissão, a plenâria, em deliberação,
aprova a indicação das profissionais supracitadas. Deverá ser providenciada a portaria de
nomeação para a referida comissão. O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CRP 20"
REGIÃO, PSICOLOGO GIBSON ALVES DOS SANTOS, NO USO DE SUAS
ATzuBUIÇÕPS TPCAIS E COMPETÊNCIA DECLARA CoMo ENCERRADA AS 20
HORAS, A 65" RELTNIÃO PLENÁRIA ORDINÁruA DO EGREGIO CONSELHO
REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO - CRP 20. EU, LUd Neves,
lavrei a presente Ata. Manaus - AM, 15 de dezembro de 2016( ì
GIBSON ALVES DOS SANTOS 1
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MAzuA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

ADRIANE ANDRADE COSTA

PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA

REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA

POLYANA PEIXOTO PINHEIRO

JOANICE DA SILVA RIBEIRO

ILMAR COSTA LIMA

ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA
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346 CLÁUDIA MAzuA DA COSTA LUSTOSA

347 ALDA MAzuA CARNEIRO BORTEY

348 OYAMA BRAGA MARTINS NETTO

349 VALMIR DE OLIVEIRA RODzuGUES

350 LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA

351 JACSON MELO DE CARVALHO

352 DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO


