
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 

REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIÃO SEÇÃO ACRE, REALIZADA 

NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014, NO CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA, SITO À AVENIDA BRASIL, 303 – SALA 603 – BAIRRO: 
CENTRO – RIO BRANCO - AC. Às 18 horas e 30 minutos do dia 15 de 

outubro de 2014, sob a Coordenação da Psicóloga Iolanda Lourdes 

Ribeiro, que estava representando a Coordenadora, que por motivo 
de trabalho estava fora da cidade, no interior do estado, reuniram-se 

para a realização da Assembléia Geral Ordinária do CRP-20 Seção AC 

os/as Psicólogos/as Joana D’Arc Araújo Silva e Regis Albuquerque 

Henrique. A Psicóloga Iolanda declarou aberta a Assembléia. Deu as 
boas vindas aos presentes, na sequência passou ao exame dos itens 

constantes da pauta, já de conhecimento dos demais, uma vez que são da 

coordenação. 1. Avaliação das Ações de setembro de 2013 a agosto 
de 2014 – Procedeu-se a apresentação por slides das Ações, entre algumas 

delas as reuniões para entrega da Carteira de Identidade Profissional – CIP 

– e a representatividade do CRP nos Conselhos de Direito – CEAS, CMAS, 
COMAD, UFAC e CEDIM. Em continuidade apresentou a prestação de 

contas. 2. Sugestões para o exercício de 2015 – Iolanda apresentou 04 

(quatro) projetos, da Seção e das Comissões para execução em 2015, já 

foram apresentados na Assembléia de 2014, os presentes acreditam que 
em 2015 eles aconteçam, os projetos foram aprovados pelos presentes. 3. 

Apresentação do valor da anuidade para o exercício de 2015 – 

Iolanda coloca que orientações recebidas através do 
OF/CIRC/0113/2014/DIR-CFP informa que o valor máximo deve ser até 

R$504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos) coloca que diante 

dos projetos planejados o valor cobrirá parte mínima dos gastos, 
principalmente devido à alta inadimplência. Em continuidade apresenta o 

valor da proposta que foi deliberada na 33ª Reunião Plenária Seccional, 

R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais), proposta aceita pelos demais. 

Os valores para a anuidade e taxas em 2015 ficaram: Anuidade Pessoa 
Física: R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais) já incluso o 

Fundo no valor de R$5,13 (cinco reais e treze centavos), para 

pagamento até o dia 31/01/15 com desconto de 5%, o valor fica de 
R$344,85 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos). Taxa de inscrição PF: R$ 120,00 (cento e vinte reais), 

taxa Carteira: R$60,00 (sessenta reais). Tratado todos os assuntos 

previstos na pauta, às 19 horas e 10 minutos, a representante da 
Coordenadora, psicóloga Iolanda Lourdes Ribeiro, agradeceu a presença 

dos/as colegas e encerrou a reunião, e eu, Joana D’Arc Araújo Silva, 

Secretária do CRP-20 Seção AC, lavrei a presente ata, que assino com as 
demais da Coordenação.  Rio Branco - AC, 15 de outubro de 2014.   
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