
Sistema Conselhos de Psicologia
Conselho Regional de Psicologia da20" Região

1 ATA DA REUNIÃO PLEXÁNTA. EXTRAORDINÁRIA Do EGREGIo CoNSELHo
2 REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO, REALIZADA EM Ig DE
3 OUTUBRO DE 2017 , NA SEDE DO CRP 20 , localizada na Rua Neves da Fontour a, no 217 .

4 Bairro: Adrianópolis, CEP: 69.057-495, Manaus - Amazonas. Aos dezenove dias do mês de
5 outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, sob a presidência do Conselheiro
6 Presidente do CRP 20, Psicólogo GIBSON ALVES DOS SANTOS, reuniram-se para a
7 reahzação da REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAoRDINÁRIA Do CRp 20 or (as)
8 Psicólogos (as) Conselheiros (as) Efetivos (as): Adriane Andrade Costa - Vice Presidente,
9 Cláudia Maria da Costa Lustosa - Secretária;Marra das Graças Mendonça Sales, Joanice da

10 Silva Ribeiro, Clorijava de Oliveira Santiago Júnior; conselheiras (os) Suplentes: Perina de
11 Fátima Aguiar Costa, Alda Maria Carneiro Bortey; a Gerente Administrativa Simone Esteves,
12 a Técnica Administrativa Maria Tercza Souza de Araújo Brandão e a Analista Técnica-Fiscal
13 Ludyane Cavalcante Neves para tralar dos seguintes Pontos de Pauta. 1) ORÇAMEI{TO
14 PARA 2018; 1.1) Apreciação da proposta de aquisição do SISCAF.NET ou manutenção
15 do SISCAF DESKTOP. A gerente Simone informa que os CRPs de maior porlte reahzarão
16 reunião com a implanta para averiguações sobre o processo de negociação dos valores
17 praticados para custos com o SISCAF, devidos aos altos custos de manutenção praticado pela
18 empresa. As tratativas da reunião será repassada posteriormente aos demais CRPs. A plenária
19 aprecia os valores apresentados pela empresa para os serviços do SISCAF.NET ou SISCAF
20 DESKTOP. A funcionâria Maria Tereza apresenta as informações sobre os produtos
2l oferecidos pelo Sistema NET e informa que a previsão é de que o sistema DESKTOP será
22 descontinuado em até 02 anos. Após a apreciaçáo dos valores e das propostas apresentadas
23 pela empresa, a plenária delibera que será mantida a contratação do Sistema DESKTOP, mas
24 que os valores para fins de orçamento serão reservados de acordo com os valores da proposta
25 do SISCAF.NET, para que seja possível a migração do sistema, caso a mesma ocoffa ainda no
26 exercício de 2018. 1.2) Apresentação da proposta de reajuste de Vale-Alimentação. O
27 conselheiro Gibson faz a leitura da proposta de reajuste de Vale Alimentação apresentada
28 pelos funcionários da sede do CRP-20, bem como o pedido de antecipação do pagamento para
29 o dia 20 de cada mês, a partir de janeiro de 2018. A plenária procede com a análise dos
30 documentos apensados ao requerimento, a saber: levantamento de valores de Vale
31 Alimentação pago em outros Conselhos de Classe e em outros Conselhos Regionais de
32 Psicologia, média de valores de refeições praticados no Amazonas, parecer contábil sobre o
33 valor proposto no requerimento. Com isso, a plenária após a apreciação do parecer contábil e,
34 em votação, delibera e aprova o reajuste do benefício de Vale Alimentação para R$ 638,00
35 (Seiscentos e trinta oito reais) que deverá ser praticado a partir de janeiro de 2013. 1.3)
36 Apresentação de proposta de reajuste salarial apresentado pela funcionária Elen
37 Ferreira Pará. O conselheiro Gibson faz aleiiura da proposta de reajuste salarial apresentado
38 pela funcionária Elen Parâ. A plenária analisa as considerações apresentadas pela funcionária.
39 Contudo, devido aos diferentes regimes de contratação em vigor no CRP-20, verifica-se a
40 impossibilidade do reajuste salarial, nas condições requeridas pela funcionária. Neste sentido,
41 a plenária delibera e aprova o reajuste do valor de gratificação que será pago à funcionária,
42 devido à sua nomeação ao cargo de Pregoeira, conforme a Portaria n' 02712017, onde no ano
43 de 2017 será pago o valor de R$ 500,00 (quiúentos reais) e, a partir de janeiro de 2018, no
44 valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Na ocasião , a plenârra ressalta que o funcionário Cleison
45 Femandes de Souza foi remanejado para o Setor de Cobranças, criado recentemente e que, em
46 função de sua transferência, a funcionária Elen será responsável pela realizaçáo dos pregões e
47 demais procedimentos do setor de Contratos e Licitações. A plenária delibera ainda que
48 deverá ser feita consulta à Assessoria Contábil sobre a viabilidade do valor de gratificação
49 aprovado nesta plenária. 1.4) Contratação de novos funcionários. A plenária delibera que
50 será incluída na previsão orçamentária a contrataçáo de 01 técnico administrativo e 02
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assistentes administrativos para o exercício de 2018. Contudo, de forma imediata será feita a
contratação de 01 técnico administrativo e 01 assistente administrativo, já para janeiro de
2018. 2) ELABORAÇÃO DoS PROJETOS PARA 2018. A plenária ap.ecia os projetos
elaborados pela Seção Acre. A plenária discute a proposta dos planos de trabalho para o
exercício de 2018, como segue: Mostra de Práticas em Psicologia, Educação Permanente de
conselheiros e funcionários, elaboração do Boletim Eletrônico, aquisição de equipamentos
eletrônicos e móveis, Semana da Psicolo gia (realização de eventos em alusão ao dia do
psicólogo) - PROJETOS DEFERIDOS. 3) O QUE HOUVER. 3.1) Ofício Circular
300312017/GRI/CG-CFP - Indicação de representante. A plenária aprecia o Ofício
Circular 300312017IGRVCG-CFP, no qual é solicitado indicação de representante do CRp
para paa1icipar de atividades de produção de livro com depoimentos relacionados à Resolução
CFP 01/99. Na ocasião, a conselheira Graça informa que em novembro serâ realizad,a
capacitação referente à metodologia que será empregadapara a coleta dos depoimentos, na
sede do CFP. A plenária delibera a indicação da conselheira Graça Sales para participar da
referida capacitação, bem como das ações indicadas no expediente acima citado. 3.2)
Funcionamento da sede do CRP-20 no dia 23 de outubro. Em atenção às demandas
explanadas pelos funcionários do CRP sobre as atividades de elaboração do Orçamento para
2018, a plenária delibera que no dia 23 de outubro de 2017 , a sede do CRP-20 funcionará em
expediente interno. Deverá ser providenciado o aviso sobre o funcionamento e divulgado nos
canais de comunicação do CRP-20 (site e facebook). O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
CRP 20" REGIÃO, PSICOLOGO GIBSON ALVES DOS SANTOS, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕPS T-PCAIS E COMPETÊNCIA DECLARA CoMo ENCERRADA AS 19
HORAS, A REIINIÃO PIPXÁNIA EXTRAORDTxÁrua Do EGREGIo CoNSELHo
REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20" REGIÃO - CRP 20.8u, Ludyane Cavalcanre Neves,
lavrei a presente Ata. Manaus - AM, 19 de outubro de 2017 .

GIBSON ALVES DOS SANTOS

ADRIANE ANDRADE COSTA

CLÁUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA

CLORIJAVA DE OLIVEIRA SANTIAGO JLINIOR

MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES

JOANICE DA SILVA RIBEIRO

ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY

PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA
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