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1 ATA DA 76" REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁNTa Do EGREGIO CONSELHO
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM 30 DE
3 NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRP 20,Iocalizada na Rua Neves da Fontoura, no
4 217. Barrco: Adrianópolis, CEP: 69.057-495, Manaus - Amazonas. Aos trinta dias do mês de
5 novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, sob a presidência da Conselheira
6 Tesoureira do CRP 20, Psicóloga MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, reuniram-se para a
7 realização da 76" REUNIÃO PLENÁiun úitDii,ÍÁRÍn Dü CRP 20 os (as) psicólogos

8 (as) Conselheiros (as) Efetivos (as): Adriane Andrade Costa - Vice Presidente, Magaly Silva
9 de Oliveira - Tesoureira, Cláudia Maria da Costa Lustosa - Secretária, Maria das Graças

10 Mendonça Sales - Presidente da CRDH, Clorijava de Oliveira Santiago Júnior, Polyana
11 Peixoto Pinheiro, Regina Célia Pereira da Silva - Presidente COE; conselheiras (os)
12 Suplentes: Alda Carneiro Bortey; a Gerente Administrativa Simone Esteves, a analista
13 técnica-fiscal Ludyane Cavalcante Neves, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta. 1)
14 LEITURA DA ATA DA 75' REUNIÃO PLENÁRIA. A conselheira Maria das Graças
15 Mendonça Sales, na ocasião, faz a resalva sobre a informação constante no ponto de pauta no
16 9 - abertrna de sindicância, a partir da linha 250, onde a conselheira esclarece que não dispõe
17 de nenhum documento escrito resultante da reunião realizada com a assessoria jurídica, uma
18 vez que na reunião não foi produzido nenhum registro documental e, que, portanto, as
19 informações constantes na ata não correspondem à realidade dos fatos ocorridos. Ressalta
20 ainda que há o registro em ata dos encaminhamento acordados em reuniões de diretoria, mas
2I que as mesmas não estão em sua posse, estando no CRP. Esclareceu ainda que de acordo com
22 as orientações jurídicas, deveria ter sido nrodtv,ida uma Portaria de instauração do processo
23 de sindicâneia, a parlir de registro de ocorrências do servidor. 2) INFORMES: 2.1) O que
24 Houver. 2.1.1\ A conselheira Maria das Graças informa as atividades de representação da
25 Comissão de Direitos Humanos em novembro; no dia 06 de novembro participou da reunião
26 no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com destaque para apauta de
27 criação de Comitê que contará com a participação de adolescentes, para sua implantação foi
28 criado um GT que estudarâaforma de implantação do referido Comitê e o levantamento das
29 instituições que contam com crianças e adolescentes; também será formada uma Rede de
30 Proteção da Criança e do Adolescente; também foi pautada a situação da Delegacia de
31 Proteção à Criança e ao Adolescente e a precariedade da estrutura de funcionamento da
32 delegacia; informa que no dia 09 de novembro foi agendada reunião no Comitê de Combate à
33 Tortura, mas que a reunião não foi reahzada e a conselheira Graça ressalta seu incômodo com
34 essa situação, pois acredita que é um Comitê de extrema importância e que está sendo
35 relegado; dia 09 de novembro informa que também participou da reunião do Conselho
36 Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, juntamente com a conselheira Alda, uma
37 vez que não houve a reunião do Comitê de Combate à Tortura e que o relatório desta reunião
38 foi produzido pela conselheira Aicia; inÍbrnia também sua participação na reunião de
39 organrzação do evento referente aos 30 anos da Carta de Bauru, rcahzado na sede do CFP, no
40 dia 11 de novembro, fazendo um retrospecto das principais discussões que envolveram a
4l organtzação do evento, mas ressalta que não participaú do mesmo, pois não é sua área de
42 atuação e militância e que o conselheiro Gibson participará do evenio; dra 22 participou da
43 rcunìão do Forum DCA, destacando as discussões sobre o Encontro Nacional dos Fóruns
44 DCA 2017, as ações realizadas nos municípios do estado e que a maior parte da pauta também
45 foi discutida no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, já informada
46 anteriormente. A conselheira Graça fez o informe sobre sua participação na reunião de
47 alinhamento metodológico para a pesquisa sobre (re)orientação sexual, no dia 23 de
48 novembro, na sede do CFP, onde foram discutidos os procedimentos para a pesquisa, através
49 da coleta de depoimentos e, partir dessas escutas, será publicado o livro e o lançamento do
50 mesmo serarealizado durante o Seminário de Direitos Humanos, no dia 27 de abril de 2018.
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51 Ressalta que será importante o alinhamento dessas ações para os procedimentos de escuta nos
52 04 estados que compõem o CRP -20 e que será importante envolver os representantes das53 seções. 2.1.2') A conselheira Regina informa sua participação na reunião ordinária do
54 CONEN, no dia 07 de novembro, com destaque para reestruturação do CONEN, aprovação
55 do regimento interno, apresentação dos novos secretários e gerentes, em função da mudança
56 do governo, além das informações sobre aprovação de recursos para a compra de
57 equipamentos para a reestruturação do referido Conselho. 2.1.3) A conselheira Alda informa
58 sua participação na reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, realizada
59 no dia 09 de novembro em que foram discutidas uma resolução para a liberação de recursos
60 para a rcalização de visitas pelos conselheiros aos municípios do estado para o cumprimento
6I das ações do CEDDPH. No dia 23 de novembro foi iniciada a elaboração da resolução que
62 normatiza o destino de recursos ao referido Conselho paru arealização de atividades de visita.
63 O conselheiro Clorijava apresenta informações sobre as atividades do GT de reformulação da
64 CIP e que os encaminhamentos serão apreciados na APAF de dezembro. A plenária apiova a
65 proposta de QR CODE. 2.1.4) O conselheiro Clorijava apresenta informações referènte ao
66 email recebido do GT sobre a nova CIP, com a possibilidade de inclusão do nome social na
67 nova CIP, também deverá ser definido se a referida CIP terá Chip ou QR CODE e que esse
68 ponto será pautado para a APAF de dezembro. Os membros da plenária concordam que será
69 mais adequada a utilização do QR CODE ao invés do CHIP, em função da tecìologia
70 empregada nos sistemas, onde se acredita que o QR CODE será melhor aproveitado do qrà o
71 CHIP. Clorijava ressalta que será necessário encontrar uma saída que possibilite a contratação
72 do técnico para o CREPOP, uma vez que o edital elaborado pelo CRP-20 teve pur...t
13 desfavorável para a contratação por meio de Processo Seletivo Simplificado. Ressaita que
74 esse ponto foi sinalizado ao conselheiro Gibson, devido à sua participação na Reunião
75 Nacional do CREPOP e que será verifiuiítiu uurl u iliesÌnu s" houve alguma orientação dcl76 CFP para a resolução do processo de contratação. 2.2) Convite para a ll" Reunião
77 Ordinária do CEVSCA. A conselheira Graça informa sua participação na reunião ordinária
78 do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes,
79 ocorrida no dia 28 de novembro, destacando as discussões sobre a situação da DEpCA e da80 equipe multiprofissional, após a reunião com Secretaria de Segurança pública, além da81 mudança de horário e local das reuniões em 2018. 2.3) Encaminhamentos para o82 Lançamento da Campanha 'oDemocracia é Justiça Social". A conselheira Magaiy faz a83 leitura do Of. Circular 3027l2017lGCotnlCG-CFP, referente aos encaminhamentos Àobre a84 Reunião Telef,ônica de organização do lançamento da Campanha "DemocÍacta e Justiça85 Social". Na oportunidade, foi informada a participação da funcionária Elen Parâ na referida86 reunião e que as propostas discutidas foram as pautadas pelo CFP para a reunião, onde não87 houve, por parte do CRP-20, a apresentação de sugestões para a identidade visual da referida88 campanha. 2.4) Informe sobre XI Concurso de Provas e Títulos. A conselheira Magaly faz89 a leitura do Of. Circular n" 303412017lGTeclCG-CFP, referente ao lançamento do edital sobre90 o XI Concurso de Provas e Títulos para a concessão do Título de Especialista em psicologia.
9I Na ocasião, a conselheira ressalta que, a partir de uma demanda aprèsentada pelo CRp-2õ, o92 CFP realizará a retificação do edital incluindo todas as capitais do país io-o local de93 tealização das provas. O informe sobre essa retificação deverá ser encamiúado a todas as
94 seções para que tomem coúecimento. 2.5) 2u Remessa de materiais para a ApAF. A
95 conselheira Magaly faz aleitura do email encaminhado pelo CFP que informa que não houve
96 o envio de 2u remessa, em função de não ter sido encamiúado nenhum ponto de pauta pelos
97 regionais. 2.6) Informe programação da Reunião Nacional do CREPOp e inclusãì da
98 pesquisa como prioridade para APAF de dezembro/2ll7, A conselheira Magaly apresenta
99 à plenária a programação da Seunião Nacional do CREPOP, ocorrida no dia 29 de novembro,

100 na sede do CFP. Na ocasião, a conselheira Magaly destaca a importância de se refazer o
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101 resgate das ações do CREPOP e que é de suma importância a contratação imediata dalo
102 Técnica/o PesquisadoraJr do CREPOP para dar continuidade às pesquisas no regional como
103 um todo. A conselheira Magaly questiona também se o CRP-20 participarâ do Seminário
104 Nacional de Psicologia e Políticas Públicas que ocorrerá em 2018 e cuja etapa regional da
105 Região Norte será sediada no CRP-10, com o tema "Condições de trabalho: desmonte das
106 Políticas Públicas como ameaça às condições de trabalho das/os psicólogas/os" e oconerá nos
107 dias 05 e 06 de abril. Na oportunidade, foi esclarecido que a conselheira Adriane solicitou a
108 inclusão do referido ponto, onde a mesma apresentará maiores ïnformações sobre o evento.
109 2.7) Relato da reunião de organização do evento em comemoração aos 30 anos da Carta
110 de Bauru. A conselheira Magaly faz aleitura do relato dos encaminhamentos realizados na
111 reunião de organização do evento em Comemoração aos 30 Anos da Carta de Bauru, ocorrida
1I2 no dia 11 de novembro, na sede do CFl. ?.3) Agradecimento pelo apoio na defesa da
113 Resolução CFP 0l/99. A conselheira Magaly faz a leitura do Of. Circular no
II4 3}l5l2}l7lGRVCG-CFP, referente ao agradecimento do CFP pelo apoio na defesa da
115 Resolução CFP 01/99, através da manifestação pública realizada pelos Conselhos Regionais
116 de Psicologia e diversas entidades da sociedade civil organizada. 2.9) Manifesto sobre o
Il7 Encontro dos 30 Anos de Luta Antimanicomiaì. A conselheira Magaly faz o informe da
118 ABRASME, referente ao Manifesto sobre o Encontro dos 30 Anos daLutaAntimanicomial.
119 2.10) Informes COF: Visitas a Seção Acre e Parintins. A fiscal Ludyane apresenta as
120 informações sobre as atividades de fiscalização realtzada na Seção Acre, no períódo de 06 a
I2I 09 de novembro e na cidade de Parintins, no período de 21 a23 de novembro, destacando os
I22 principais objetivos das visitas, as inegularidades constatadas e os encaminhamentos
123 realizados pela COF para as irregularidades identificadas. No município de Parintins, durante
124 a visita, foi identificado exercício ilegal de profissão, onde foi constatado que o denunciado é
125 contratado pela Secretaria Estadual de Saúde para o exercício da profissão de psicólogo em
126 hospital do município. A Comissão de Orientação e Fiscalização adotará todas ur -ódidutI27 cabíveis para a notificação da Secretaria. bem como o envio da denúncia ao Ministério
I28 Público. 2.11) Informes COF: Reunião com os representantes de diversas entidades para
I29 discussão sobre o SAICA. A conselheira Adriane informa os encaminhamentos dados para a130 realização da reunião ocorrida no dia 27 de novembro e que contou com a participação do
131 CRESS, OAB, CMAS, CMDCA e Sindicato dos Psicólogos, para discussão dâs conàições de132 trabalho e funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional - SAICA. Ressalta as133 diversas situações de violações de direitos, ocorridas na entidade, onde o último episódio foi aI34 informação de "relatos sobrenaturais" e rcalizaçáo de "sessões de descúego', e de135 "exorcismo" com os adolescentes da casa. Ressalta que as entidadar 

"o-p*ceram e136 concordaram com a possibilidade de realizar uma inspeção conjunta. Ficou deliberado ainda o137 agendamento de reunião com a Promotoria da Infância do Ministério Público para o dia 06 de138 novembro, às 09 horas. 2.12\lnforme reunião da CONPAS no dia 25 de novembro de139 2017. A conselheira Adriane informa os encaminhamentos da reunião da CONpAS, ocorrida
140 no dia 25 de novembro. Destaca que os principais encaminhamentos referem-se à realizaçã,o
l4I da Mostra de Práticas em Psicologia na Assistência Social, durante o segundo dia do
I42 Seminário de Políticas Públicas. Ficou encaminhado de quem vai decidir sobre o Regimento
143 da CONPAS será a APAF e que o mesiiìú sci-á api:eciado na ieunião de dezembro, ,r*u u.,
144 que o posicionamento é de que a Comissão é do CFP e, por isso, o Conselho deverá decidir
145 pelo regimento do mesmo. A conselheira Polyana fala da importância de que essa pauta seja
146 apreciada nessa APAF, em função dos diversos retrocessos ocorridos na pólítica de
147 Assistência e que é importante que essas discussões continuem acontecendo e que é preciso
148 ter um direcionamento sobre o funcionamento da referida Comissão. A conselheira Adriane
149 informa que o CFP irá participar do lançamento da Campanha de Combate à Discriminação
150 Contra o Usuário do SUAS em parceria com o Fórum Nacional dos Usuários. A campanha
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151 será lançada no período da Conferência de Assistência Social e a orientação é de que em cada
I52 regional possam acontecer eventos locais que discutam essa temática. Adriane informa ainda
153 que fez um contato com a representante do Fórum em Manaus, para verificar a possibilidade
154 do agendamento de reunião paÍa que se possa pensar nas discussões locais. A representante
155 sinalizou positivamente o agendamento da reunião, onde a questão está sendo trazidapara que
156 possa ser deliberada pela plenária. Na ocasião, a conselheira Magaly questiona se a referida
157 campanha terá o alcance esclarecedor e informativo para que todos possam compreender, de
158 fato, seus objetivos. A conselheira Polyana destaca que todas essas reformas e cortes
159 realizados pelo governo acabam afetando o usuário do SUAS que vivencia um sofrimento
160 pela humilhação social sofrida. Destaca que várias questões serão discutidas na Conferência
161 Nacional de Assistência Social. 2.13) Informe sobre a organização do IX Seminário
162 Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. A plenária aguardará maiores informações que
163 serão trazidas pelo conselheiro Gibson, por ocasião de sua participação no Encontro Nacional
164 do CREPOP. 3) "ENCO|{TRO NACIONAL DA RESISTÊNCIA E LUTA pELO SUAS".
165 A conselheira Graça faz o informe sobre a rcalização do Encontro Nacional da Resistência e
166 Luta pelo SUAS, promovido pela Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade
167 Social, onde o mesmo serârealizado nos dias 04 e 05 de dezembro, antecedendo àrealização
168 da 11' Conferência Nacional de Assistência Social que será ocorrerá no período de 05 a 08 de
169 dezembro de 2017, em Brasília. No referido informe é ressaltada a importância da
170 participação das/os psicólogas/os que atuam nas Políticas Públicas, em especial da Assistência
171 Social. A conselheira Adriane apresenta as deliberações da CONPAS, referente à
172 possibilidade de participação de psicólogos que são trabalhadores da assistência e que
173 compõem as gestões dos CRPs neste Encontro Nacional de Resistência e Luta pelo SUAS,
174 que ocoÍïerá um dia antes da abertura da Conferência de Assistência Social. A plenária, em
I75 deliberação, defere a rda da conselheira Polyana para o Encontro Nacional que será realizado
176 no dia 04 de dezembro, onde será providenciado o custeio da passagem de ida da conselheira,
177 pelo CRP-20, para partrcipação no Encontro Nacional. Os demais dias de participação na
f78 Conferência de Assistência Social serão custeados pelo órgão organrzad,or do evento. 4)
179 RESOLUÇÃo cnp-20 N" 00u2017 - INSTITUIÇÃo oÁ coúISSÃo. A conselheira
180 Graça faz aleitura da Resolução CRP lC 0C1,/2017, refeiente à institr.rição da Comissão de
181 Meios de Solução Consensual de Conflitos. Em atenção ao Art. 3o, a plenária delibera aI82 composição da Comissão de Meios de Solução Consensual de Conflitos pelos seguintes
183 membros: Conselheira Regina Célia Pereira da Silva - Coordenadora; Conselheira Òlaudiu
184 Maria da Costa Lustosa - Coordenadora Adjunta, Ludyane Cavalcante Neves - Apoio
185 Técnico. A plenária delibera que deverá ser encaminhado ofício ao NUpEMEC do Tribunal
186 de Justiça, solicitando a parceria para a realização do curso de mediação para os psicólogos
187 inscritos no regional. 5) PLANEJAMENTO ESTRATEGICO n nEUNtÃO nUTnE
188 CONSELHEIROS, REPRESENTANTES DAS COMISSÕES GESTORAS E189 ASSESSORIAS DO CRP-20. A conselheira Magaly informa que o Planejamento Estratégico
i90 não foi finalizado e que deverá ser retomado, sugerindo que seja agendada rçunião
191 extraordinária para a finalização do planejamento. Em deliberação,- a píenéria aprova aI92 realização da reunião para o dia 18 de dezembro, às 15 horas, onde os .otr.èlh"i.os Ciorijava,
193 Graça, Adriane, Clâudra, Magaly, Polyana, Alda e Joanice poderão participar. A conselleira
I94 Regina Célia informa sua impossibilidade de participação. Sobre o pedidó apresentado pelo
195 coordenador da Seção Rondônia, referente à publicação de Resolução que nõrrnatize o valor
196 repassado à sede pelas seções, a plenária delibera que deverá ser publicada a referida
197 Resolução para que seja instituído o repasse de 15% pelas seções à sede do CRp, onde a
198 mesma deverá contemplar o pleito das seções de que o valor não seja retirado do montante de
I99 100yo, mas que seja após a retirada dos 25Yo de repasse ao CFP e que a mesma não aconteça
200 mês a mês e sim" com intervalo de tempo. A plenária estabelece que a mesma poderá ser
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20I quadrimestral. Outra solicitação refere-se ao pedido de acesso às deliberações aprovada em
202 plenëria, antes da reunião subseqüente, a plenária delibera que, a partir de janeiro de 2018,
203 serârealizado o registro dos encaminhamentos, além do registro das informações em ata e que
204 deverá ser repassado às seções o registro das deliberações e, após a aprovação da ata na
205 plenária seguinte, a mesma deverá ser encaminhada às seções. Sobre a revisão do Regimento
206 Intemo a plenária delibera que deverá ser estabelecido um prazo para o início das atividades
207 do Grupo de Trabalho. Delibera ainda que deverá ser feita consulta à assessoria jurídica e
208 contábil païa a elaboração da Resolução que normatizará o repasse dos valores pelas seções
209 ao CRP-20, pata que os tetmos da referida Resolução possam estar bem fundamentados.
210 Sobre o pedido referente à normatrzação das funções a serem desempenhada pelos
2Il conselheiros representantes das seções, a plenária discute sobre a necessidade de elaboração
2I2 de documento normatizador destas funções e que é importante ftcar clara a diferença entre os
213 membros representantes das Comissões Gestoras das Seções e os Conselheiros suplentes das
214 seções, pois muitas vezes é verificada confusão na identificação dessas representações pelos
215 membros que compõem as Comissões Gestoras. A plenária discute arnda como será
216 estruturada essa descrição de atribuições; se através de ato normativo próprio ou se as mesmas
2I7 deverão ser inseridas no Regimento Interm dr CRp-20, por ocasião de sua revisão e que deve
218 ser pensada e bem estruturada a descrição dessas atribuições. Sobre o ressarcimento de
2I9 despesas com combustível para deslocamentos dos membros das seções para a participação
220 em reuniões plenárias nas seções, a plenária discute que é importante a definição de
221 parâmetros para os procedimentos de ressarcimento de valores de combustível, de acordo com
222 as orientações previamente apresentadas pelo contador do CRP-20, durante a reunião das
223 assessorias com os conselheiros e repÍesentantes das seções, onde o mesmo orientou que o
224 ressarcimento deve acontecer por quilometragem realizada para o deslocamento para o
225 desempenho da atividade de representação. A plenária delibera ainda que deverá ser
226 novamente solicitado à Assessoria Contábil as informações que ficaram de ser repassadas
227 sobre o ressarcimento de combustível pro quilometragem. Na ocasião, a gerente Simone
228 informa que foram identificadas novas inconsistências no sistema SISCAF que estão
229 interferindo diretamente na conciliação financeira e, consequentemente, no fechamento da
230 prestação de contas do período de 2012 a 2016 e que já foi formalizad,o o pedido de reunião
23I na sede do CRP-20 com a participação dos representantes da Implanta, do CFP e dos
232 representantes do CRP-20. Sobre a solicitação de maior agilidade da sede no retorno dos
233 pedidos encaminhados pelas Seções, a gerente Srmone inttrrma que algumas das solicitações
234 dependem de retorno do Conselho Federal, das Assessorias Jurídica e/ou Contábil e, com isso,
235 o tempo de resposta/retorno às Seções não são imediatos. A conselheira Magaly ressalta que é
236 importante que algumas das deliberações e encaminhamentos já realizados possam já ser
237 repassados às Seções para que se possa atender o pleito apresentado pelãs Seções. 6)
238 CONSULTA AO CRP-03 SOBRE OS TERMOS DO TAC ASSINADO COM O MPF _
239 REGIME JURÍDICO UNICO. A plenaria aprecia a informação sobre o Termo de
240 Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público Federal para que o CRP-03 (BA)
241 procedesse com a instituição do Regime Jurídico Único para os seus iervidores, situação
242 semelhante à vivenciada pelo CRP-20, por ocasião do Concurso Público em que o MpF
243 exigiu do regional a mudança do regime de contratação estabelecido nos edital, para que o
244 certame pudesse prosseguir. Em função das informações apresentadas, a plenária deliberá que
245 deverá ser formalizada consulta ao CRP-03 sobre os termos do TAC e que encaminha-.trio,
246 foram feitos para dar resolutividade ao recolhimento previdenciário para o RIU, bem como os
247 demais ajustes que foram necessários para a instituição de um único regime aplicado a todos
248 os servidores daquele regional. A SOr."!CITAÇÃQ DO CRp REPRESENTANTE DCl
249 NORTE No GT DE REVISÃO DA RESoLUÇto ooltz003. A consetheira Adriane
250 informa que na reunião da CONPAS fez alguns questionamentos sobre o andamento do
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251 processo de sistematização das propostas de revisão da Resolução CFP 00712003 que trata da
252 elaboração de documentos e que foi orientado a ela que buscasse as informações com o CRp
253 do norte escolhido para compor o GT e que na ocasião, não ficou claro que regional seria e
254 como foi escolhido, mas que foi identificado flrre é o CRP-23 e que deverão ser solicitadas as
255 informações sobre a sistematizaçáo das propostas. Adriane informou que na Semana de
256 Psicologia foi realizada uma mesa de discussão sobre a revisão da resolução, onde as
251 propostas foram encamiúadas ao CFP e que seria importante que as mesmas pudessem ser
258 repassadas também ao regional representante do norte no GT. Adriane informa que a
259 constituição desse GT é desde 2015 e, ressalta que, na época, ela pontuou a importância de
260 que o CRP-20 pudesse compor o referido GT e que a composição dos GTs ocorreram na
261 APAF. A conselheira Magaly destaca que durante a discussão das composições dos GTs na
262 APAF, talvez tenha sido feito algum tipo de readequação para que cada regional pudesse
263 compor os GTs que estavam sendo constituídos. Adriane ressalta também que e importante
264 que os CRPs do norte possam compartilhar com os demais CRPs da região, as informações
265 sobre o andamento das atividades do grupo e que seria importante a inclusão do CRP-20 na
266 composição do GT de revisão da resolução. A conselheira Adriane faz um aparte também
267 para pontuar o processo de escolha do CRP para sediar o Seminário Regional sobre Políticas
268 Públicas que acontecerá no Pará. Informa que a questão de escolha do CRP que irá sediar o
269 encontro foi pautado na CONPAS e que os membros presentes na reunião não tinham
270 conhecimento sobre os critérios de escoiha uriiizacios para a definição do CM-i0. O
271 conselheiro Clorijava destaca que, talvez, um dos critérios utilizados seja o fato de que no
272 CRP-10 há o técnico do CREPOP que possibilita arealização das pesquisas e pontua ainda
273 que,talvez, tenha faltado ao CRP-20 um posicionamento mais incisivo para se candidatar para
274 sediar o evento. Adriane enfatiza que a discussão reahzada na CONPAS é de que apenas um
215 encontro regional sediado no Pará para representar todos os outros estados do norte, talvez
276 inviabilize a participação dos demais estados, devido a todas as dificuldades logísticas que
271 envolvem o deslocamento entre os mesmos e que, com isso, talvez a maior participação rè;u
278 de profissionais do Estado do Pará. Informa também que na CONPAS foi discutido que um
279 dia será dedicado ao CREPOP e que no segundo dia será realizado o Seminário de psicologia
280 na Assistência Social e, com isso, foi questionado que profissionais seriam contemplados
28I nesse seminário e que ficou indicado que esse ponto seria levado para o Encontro Nacional do
282 CREPOP. Clorijava questiona se o tema do seminário passaria por mudança, porém Adriane
283 confirma que o tema já está definido e que não passará por alteração. 8) PROTOCOLO DA
284 RESPOSTA Ao MANDADO DE CITAÇÃO RECEBIDo pELo CRp-20. A plenária
285 aprecia a resposta encaminhada pela Assessnria Juríclica referente ao Mandado de Citação
286 recebido pelo CRP-20, referente à Ação impetrada pela Sra. Diana de Sousa Araújo Barrcs,
287 em face de ato praticado pelo Conselho Federal de Psicologia, durante o pleito eieitoral de
288 2016. De acordo com o referido Mandado, o CRP-20 teria o prazo d,e 15 dias para
289 apresentação de resposta, onde a mesma foi protocolada no dia 29 de novembro-. A
290 conselheira Polyana pontua os últimos acontecimentos ocorridos no CRP de São paulo e o
291 acompanhamento de gastos realizados pelo CFP no Portal da Transparência, referente a
292 deslocamento, custos de pagamento de diárias e ajuda de custo. Na ocasião, a fìscal Ludyane
293 Neves faz a leitura do Ofício Circular n" 302912017/CG-CFP, em que o CFP apresenta
294 informações sobre o teor da referida Ação e sobre todos os esclarecimentos já apresentado
295 pelo órgão em juízo. 9) APRECIAÇÃO Do PARECER JURÍDICo SoBRE
296 DEVOLUÇÃO DE BENS. A plenária apÍecta o parecer jurídico referente à devolução de
297 bens, em atenção ao pedido da conselheira Graça sobre a possibilidade de devolução dos bens
298 doados. A conselheira Graça esclarece à plenária, os motivos do pedido de devolução de bens
299 apresentado ao conselheiro Gibson, tendo em vista que alguns desses bens não estão sendo
300 utilizados no CRP, em função de alguns desses equipamentos estarem danificados, ou serem
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301 muito antigos e não estarem sendo utilizados. Tendo como base o parecer jurídico, a plenária
302 delibera que a referida solicitação não poderá ser atendida e, com isso, a reversão da doação
303 não poderá ser realizada. 10) APRECIAÇÃO DOS PARECERB,S JURÍDICOS SOBRE
304 O PEDIDO DE DESLIGAMENTO CONSENSUAL APRESENTADO PELO
305 FUNCIONÁRIO CLEISON FERNANDES. A plenária aprecia o pedido de exoneração do
306 funcionário Cleison Fernandes de Souza, apresentado nesta data e, no qual o funcionário
307 solicita ainda a liberação de cumprinicnru ciu ,-rviso Fr'évio. Ì{a oportunidade, a gerente
308 Simone Esteves informa as orientações jurídicas recebidas sobre a diferença do processo de
309 demissão e exoneração e, no caso o pedido correto que deveria ser apresentado pelo
3 10 funcionário é o pedido de exoneração e, por isso, o mesmo foi orientad o a fazer a readequação
311 de seu pedido. Na ocasião em que toma ciência, a plenâria determina que deverão ser
312 adotados todos os procedimentos cabíveis pelas Assessorias Jurídicas e Contábil para o
313 cumprimento do pedido de exoneração apresentado. 11) DISCUSSÃO PELOS
314 PLENÁRIOS DA LEI 13.438. A conselheira Magaly apresenta o referido ponto de pauta,
315 fazendo a leitora do Oficio Circular 303012017IGRI/CG-CFP, no qual o Conselho Federal de
316 Psicologia solicita aos conselhos regionais, a realização de discussões sobre a Lei
317 13.43812017, que torna obrigatoúa a adoção pelo SUS de protocolo que estabeleça padrões
318 para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças, de modo que possa ser
319 estabelecido um posicionamento unificado do Sistema Conselhos de Psicologia sobre o tema.
320 A conselheira Magaly abre o debate, questionando sobre o coúecimento que se tem da
321 referida legislação e ressaltando a importância de se aprofundar os estudos sobre a mesma. A
322 conselheira Adriane propõe a realização cle um estudo aprofundado da referida lei e das
323 demais legislações que tratam da primeira Infância, além das diversas legislações
324 correlacionadas que tratam da infância. Ressalta que a lei foi criada a partir da situação do
325 Zika Vírus, mas é necessária a compreensão de um contexto de uma política nacional que
326 pïeza pelo policiamento do desenvolvimento infantil. Com isso, ressalta que é importante
327 fazer um estudo dessas diversas legislações para se compreender que discussão é essa que está
328 sendo proposta. A conselheira Magaly compartilha o mesmo posicionamento da conselheira
329 Adriane e pontua que talvez esse ponto possa ser novamente discutido na plenária
330 extraordinária. A plenária delibera que o ponto será novamente discutido na reunião
331 extraordinária do dia 18 de dezembro. 12) CRIAÇÃO DE AGENDA PARA A
332 RB,ALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCI,q. EM PARCERIA CoM A SEDUC. A
333 conselheira Cláudia Lustosa apresenta à plenária as informações sobre a proposta de
334 realizaçáo de reuniões por videoconferôncia com os psicólogos que se encontram nos
335 municípios do Amazonas, para o debate de temáticas de interesse da Psicologia. Informa que
336 jâ foi agendada uma reunião com a participação da conselheira Magaly, no início de
337 dezembro, para discutir o tema "O Cuidado com o Outro nas Relações Profissionais: O
338 Impacto no serviço prestado ao alunacio". iui.ii'uia quc ioi pensalla tanbém uma reunião que
339 trate das questões relacionadas à elaboração de documentos e questões éticas, além de outios
340 temas relacionados ao exercício da profissão e que esse encontro foi pensado para o mês de
341 fevereiro. Foram pensadas também as datas relacionadas aos meses temáticos, como por
342 exemplo, o 18 de maio, mês de comemoração do dia do psicólogo, setembro amarelo. A
343 plenária aprova arealizaçáo de atividades nos seguintes meses: fevereiro, maio, junho, agosto,
344 setembro e novembro, onde os dias para a realização das atividades serão apresentados pela
345 conselheira Cláudia, de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Educação. 13)
346 SOLICITAÇÃO SEÇÃo RR: CARIMBO EM ALTO RELEVO. A conselheira Magaly
347 faz aleitura do Ofício CRP-20/RR/OC.9712017, no qual a Seção Roraima faz a solicitação de
348 aquisição de carimbo em alto relevo. Em deliberação, a plenária aprova a aquisição do
349 carimbo para a Seção Roraima e determina que a aquisição poderá ser feita apartir de 2018.
350 14) APRECIAÇÃO DA TABELA DE RECESSO DE FIM DE ANo DoS REGIOI{AIS
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351 E PROPOSTA DE RECESSO PARA O CRP-20. A conselheira Magaly apresenta a tabela
352 de recesso de fim de ano que será praticada nos CRPs, onde a maioria dos conselhos terá
353 recesso no período de 2611212017 a 0110112018. Em contrapartida, a gerência do CRP-20
354 apresenta a proposta de que sejam concedidos os dias 28 e 29 de dezembro paÍa o recesso do
355 CRP-20. A plenária aprecia e aprova a concessão dos dias 28 e 29 de dezembro de 2017, pffià
356 arealização do recesso de fìm de ano no CRP-20. 15) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
357 DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO PARA o DIA 2I DE
358 DEZEMBRO DE 2017. A conselheira Magaly informa a necessidade de alteração da77^
359 Reunião Plenária Ordinária, inicialmente agendada para o dra 14 de dezembro, em função da
360 ida dos conselheiros para a APAF nesse período. Com isso, aplenâria aprova a proposta de
361 alteração da data da reunião para o dia 2I de dezembro, às 15 horas. 16)
362 CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CRP-20. A conselheira Magaly apresenta o
363 ponto de pauta referente àrealização de confraternização natalina para os conselheiros e, em
364 deliberação, aplenâria aprova arealizaçáo da confratemização no dia 2l de dezembro na sede
365 do CRP, após a 77u Reunião Plenária e designa as conselheiras Adriane e Regina para fazer o
366 levantamento dos locais que poderão oferecer serviço de buffet, onde o serviço deverá ser
367 custeado pelos conselheiros e demais participantes. 17) PEDIDO DE CONCESSÃO DE
368 MAIS UMA DIÁRIA PARA A FISCAL ANA ROMÃO PELA IDA A SEÇÃO ACRE. A
369 conselheira Magaly apresenta o ponto de pauta, referente à solicitação de concessão de mais
370 uma diária pela fiscal Ana Romão pela sua ida à Seção Acre, onde por problemas
37I meteorológicos, o voo foi cancelado, impossibilitando o retomo no dia previsto. A conselheira
372 Adriane faz um resgate da situação que ocasionou este contratempo, bem como as
373 justificativas apresentadas pelo setor financeiro sobre a impossibilidade de concessão da
374 dréria requerida. Após a apreciação, aplenârra indefere o pedido de concessão de mais uma
375 diariapara a fiscal Ana Cristina Rornãi:, tci;.lc úúiiìü basc as nolmatizações estabelecidas pelo
376 Conselho Federal de Psicologia e tendo vista que o período de estada no Acre foi custeado
377 pela Companhia Aérea. 18) SEÇÃO ACRE: PEDIDO DE PARCERIA rARA XV
378 FORUM INTERNCAIONAL EM SAUDE. A plenária aprecia o pedido de parceria
379 apresentado pela Seção Acre referente ao XV Fórum Internacional em Saúde: Doenças
380 Psicossomáticas e as implicações à Saúde na Amazônia, promovido pela Universidade
381 Federal do Acre e que será realizado no período 26 a29 de juúo de 2018. A plenária aprova
382 o pedido de parceria, onde a mesma será apenas para a realizaçáo de divulgação do evento
383 pelo CRP-20 aos profissionais do regional. 19) PEDIDOS DE DIVULGAÇÃO. A plenária
384 aprecia os seguintes pedidos de divulgação: 19.1) Especialização em Neuropsicologia -385 Empresa TER+. A plenária defere desde que a empresa possa disponibilizar bolsas para o
386 sorteio entre os profissionais adimplentes e que será divulgado apenas no site e facebook.
387 19.2) Capacitação Rede Acolher. A conselheira Magaly faz aleitura do convite referente à
388 Capacitação "Família Acolhedora", a seÍ realizadanos dias 04 e 05 de dezembro. Na ocasião,
389 a conselheira Adriane informa que seria importante a participação do CRP na referida
390 capacitaçáo e que seria importante verificar se haveria a possibilidade de concessão de
39I cortesia para a participação dos conselheiros. Esclarece que se llrata de uma discussão que está
392 sendo realtzada na Assistência Social, umavez que a SEMMASDH quer implantar o referido
393 serviço, mas que há algumas questões qr. pr..iru- ser pensadas e ãnalisuàu, ., por isso, a
394 importância da participaçáo nesta capacitação. Na ocasião, a conselheira Polyana informa que
395 serâ realizada uma reunião com os representantes das Comissões Temáticas na SEMMASDH
396 para discussão dessa questão no dia 01 de dezembro, pois esse programa "Família
397 Acolhedora" está previsto de ser incorporado na política de assistência, mas que o CMAS não
398 foi convidado para participar. Informa que no dia 11 de dezembro será rcalizada uma reunião
399 extraordinária somente para pautar o plano com a minuta do Projeto de Lei que
400 regulamentaria a "Família Acolhedora?' e que em neúum momento o CMAS e o CRP foram
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40I incluídos nestas discussões. Destaca que é importante que esse projeto seja bem discutido,
402 uma vez que há ainda muitos pontos obscuros nesse projeto. A conselheira Polyana informa
403 ainda que participou da reunião do CMAS e que foi feito um questionamento sobre a
404 participação do CRESS e que isso poderâ gerar um questionamento também sobre a
405 participação do CRP no CMAS e que o posicionamento do CRP, enquanto coletivo de
406 sociedade civil tem incomodado bastante a forma como a gestão se coloca no CMAS; os
407 questionamentos, pedidos de vistas de processos, pedidos análises e de discussões coletivas,
408 representando de um controle social e de uma psicologia comprometida socialmente com
409 essas questões. Diante das informações apresentadas, a plenária aprova a divulgação do
410 evento e solicitará como contrapartida, a concessão de 03 bolsas para a capacitação. 19.3)
4ll Bolsas EAD. A plenária aprecia o documento encaminhadg por diversas Instituições de
412 Ensino, com ofertas de Cursos EAD na ârea da Psicologia. Diante das informações
413 apresentadas, a plenária indefere o pedido em questão. 20) RENOVAÇÃO DE
414 CADASTAMENTO DE SITE. A plenária anrecia o naïecer da Comissão Regional de
415 Cadastro de Sites referente ao processo de renovação do cadastro do site
416 -:r..:r-,;,::,..::-. -,-..:ir.-,: .. .. . Em deliberação, aplenâria defere a renovação do cadastro do
417 referido site. 21; OFÍCIO 02212017 - FAPSIruFAM. A conselheira Adriane apresenta à
418 plenária as informações sobre a situação que envolve denúncia apresentada pela Faculdade de
4I9 Psicologia - FAPSI da Universidade do Amazonas, referente à denúncia de possível infração
420 à Resolução CFP no 01812002. A plenária delibera que a denúncia será encaminhada à
421 Comissão de Orientação e Fiscalização para a análise e adoção das medidas cabíveis. 22)
422 PROCESSOS DE 1" REGISTRO. A plenária aprecia os processos de 1o registro dos
423 seguintes profissionais: Elda Pereira da Silva, Karenine de Melo Prezoti, Ailton Ferreira
424 Queiroz, Gabriele D'Elia Pinto de Arruda, Hugo Rodrigo Guarda Godói, Gabriela Santos da
425 Costa, Natanael dos Santos Paulo, Luana dos Santos Lima, Oslene da Silva Rodrigues, Maria
426 Julia Barroso dos Santos, Juliana Bertuccelli da Silva, Roseli Moreira de Araujo Cardoso,
427 Simone da Silva Vieira, Janayara Machado Galvão, Daniela Souza da Silva, Evilásio Lopes
428 Freire, Stephanie Lauren Pitts, Roseline Maria Cunha Martins, Mayumy Inês Alves Dias,
429 Neilane Bruce da Silva, Nicolas Vidal, Cely Freitas de Souza - PROCESSOS DEFERIDOS.
430 23) PROCESSOS DE REATIVAÇÃú tiÍt ttEGÌsTRü. zr pienária aprecia os processos de
43I reativação de registro dos seguintes profissionais: Rossiney Florêncio da Silva (CRP20l4l77),
432 wilton Batisra cabral (cRP20/02078) - pRocESSos DEFERIDoS. 24) pRocESSo DE
433 TRANSFEREf{CIA PARA OUTROS REGIONAIS. A plenária aprecia os pÍocessos de
434 transferência do CRP-20 para outros regionais dos seguintes profissionais: Susy Ane Ribeiro
435 Viana - CRP20/05033 (Para o CRP-07), Fábio da Rocha Trigueiro - CRP20/0 5259 (para o
436 CRP-05), Evillen Batista Bruce - CRP20/06896 (Para o CRP-10), Maria José de Mesquita -437 CRP20/04459 (Para o CRP-I1), Priscila Tavares Priante - CRP20/03272 (Para o CRp-10),
438 Valéria Castro da Silveira - CRP20l0l465 (Para o CRP-13) - PROCESSOS DADO
439 CIÊNCIA. 25) PEDIDO DE CANCELAMENTo DE REGISTRo. A plenária aprecia os
440 pedidos de cancelamento de registro dos seguintes profissionais: Maria do Socoúo Costa
44I Przzettr (CRP20/05782), Branca Cecília Benício (CRP20/04945), Marcela Gomes Freitas
442 (CRP20/06858), Patrícia Moraes Furtado de Moura (CRP20/03086) PROCESSOS
443 DEFERIDOS. Débora Gibson Nascimento Oliveira (CRP20/05950). A plenária indefere o
444 pedido, pois o motivo apresentado pela profissional não possui previsão legal nas legislações
445 que normatizam os processos de inscrição e cançelamento do registro profissional. Daniel
446 Augusto de Andrade Pinheiro (CRP20l0l377) PROCESSOS INDEFERIDOS. 26)
447 PROCESSOS DE rÍrur,O ESPECIALISTA. A plenária aprecia o parecer da Comissão de
448 Análise para a Concessão do Título de Especialista dos seguintes processos: 26.1) Processo
449 047117 - Cristina de Souza Florêncio (CRP20/06443). A comissão opina pela concessão do
450 título de especialista em Psicologia em Saúde, em cumprimento à determinação judici aL.26.2)
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479 GIBSON ALVES DOS SANTOS

480 ADRIANE ANDRADE COSTA

481 CLÁUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA

482 MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

483 CLORIJAVA DE OLIVEIRA SANTIAGO JLINIOR

484 MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

485 REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA

486 POLYANA PEIXOTO PINHEIRO

481 JOANICE DA SILVA RIBEIRO
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Processo 048/17 - João Bosco Costa daCruz Filho (CRP20105772). A comissão opina pela
concessão do título de especialista em Psicologia do Trânsito, em cumprimento à
determinação judicial. 26.3) Processo ú4vr'i7 - ferezinha cios Santos fuiorais (CRP20100267).
A comissão opina pela concessão do título de especialista em Psicologia do Trânsito, em
cumprimento à determinação judicial. 26.4) Processo 050/17 - Ieda Cardoso Rodrigues
Mariusso (CRP20/02831). A comissão opina pela concessão do título de especialista em
Psicologia do Trânsito, em cumprimento à determinação judicial. 26.5) Processo 052117 -
Denis Alexandre Machado dos Santos (CRP20/006245). A comissão opina pela concessão do
título de especialista em Psicologia do Trânsito, em cumprimento à determinação judicial -
PROCESSOS DEFERIDOS. 26.6) Processo 051/17 - Letícia Burgos Garcia (CRP20/01S23).
A comissão opina pela não concessão do título de especialista em Psicologia do Trânsito,
devido a não compÍovação de conclusão do Curso de Especialtzação em Psicologia do
Trânsito, com carga horária mínima de 360 horas. PROCESSO INDEFERIDO. 27)
INSCRIÇÃO SECUNUÁntl: A plenária aprecia o processo de inscrição secundária da
seguinte profissional: Karina Paranhos de Lima Carneiro (CRP20/02220) DADO CIÊNCIA.
28) REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. A plenríria aprova a inscrição de Pessoa Jurídica
na modalidade registro da seguinte entidade: AM BEATUS Clínica de Psicologia e
Psicanálise Condutores LTDA. Responsá.vel Técnica: Áttrea Cibele Duque Johnson de Assis
(CRP2O/04508) - PROCESSO DEFERIDO, 29) RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE
PESSOA JURÍDICA. A plenári a aprecia o processo de renovação de certificado da seguinte
entidade: Lucas Queiroz Pinto - ME * 191. Registro de Pessoa Jurídica/Firma Individual.
Responsável Técnico: Gilberlo Antônio Batista de Oliveira (CRP20/00029). A
CONSELHEIRA TESOUREIRA DO CRP 20, REGIÃO, PSICOLOGA MAGALY SILVA
DE OLIVEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COMPETÊNCIA
DECLARA COMO ENCERRADA AS 2T HORAS, A 76U REUNIÃO PLENÁRIA
ORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO REGIoNAL DE PSICoLoGIA DA 2Ou
REGIAO - CRP 20. Eu, Ludyane Cavalcante Neves, lavrei a presente Ata. Ìt4anatn-AM, 30
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PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA

ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY

ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA

LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA

JACSON MELO DE CARVALHO

DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO
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