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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 

1.1.  Identificação da Entidade 
Nome: 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES (CRP16/ES) 
CNPJ: 
06.964.242/0001-81 
Natureza Jurídica: 
Autarquia Federal 
Endereço Postal: 
Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 330, salas 804 à 808, Ed. Eldorado Center, Praia do Suá, Vitória (ES), CEP 29.052-210 
Telefones: 
(27) 3324-2806 | (27) 3315-2807 | (27) 99941-9152 

Endereço da página da Internet: https://crp16es.wordpress.com/  
Endereço do Correio Eletrônico Institucional: crp16@crp16.org.br / adm@crp16.org.br 
1.2.  Normas Relacionadas à Criação das Unidades Agregadora e Agregadas 
Lei Ordinária: Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971, que cria o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais 

de Psicologia e dá outras providências. 

Decretos: Decreto nº 53.464 de 21 de janeiro de 1964 que regulamenta a Lei nº 4.119, de agosto de 1962, que dispõe 

sobre a Profissão de Psicólogo(a) e Decreto nº 79.822 de 17 de junho de 1977 que regulamenta a Lei nº 5.766, de dezembro 

de 1971, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências. 
Resoluções: 
Resolução nº 01/1974 – CFP (esta Resolução fixa a Zona de Jurisdição e Sede do CRP04 (MG e ES) 
Resolução nº 001/2004 – CFP (esta Resolução cria o CRP16/ES e fixa novas jurisdições e dá novas providências) 
Resolução nº 007/2004 – CFP (esta Resolução aprova o Regimento Interno do CRP16/ES) 
Manuais e Publicações relacionadas às atividades da Unidade:  
Resolução nº 003/2007 – CFP, que institui a consolidação das Resoluções do CFP e Resolução nº 10/2007 – CFP, que institui o 

Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema CFP/CRP’s 
1.3 Finalidade e Competências Institucionais da Entidade Jurisdicionada 
Finalidade: Disposta no art. 1º da Lei nº 5.766 de 20.12.1971 

Competências: Disposta no art. 9º da Lei nº 5.766 de 20.12.1971 e no art. 13 do Decreto nº 79.822 de 17.06.1977 

1.4 Plenários do CRP16/ES 

1º Plenário – 2004 a 2007; 2º Plenário – 2007 a 2010; 3º Plenário – 2010 a 2013 e 4º Plenário – 2013 a 2016 

1.5   Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas 

https://crp16es.wordpress.com/
mailto:crp16@crp16.org.br
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Gerência Geral - Gerenciar as atividades do Conselho, envolvendo as áreas de Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, 

Patrimônio, Materiais e Serviços Gerais. 
 

Gerência Administrativa Financeira - Gerenciar, coordenar e orientar as atividades dos setores Administrativo e Financeiro 

do Conselho.  
 

Gerência de Políticas e Gestão de Pessoas - Gerenciar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar as atividades e políticas 

que envolvem a Psicologia, bem como a área de desenvolvimento e gestão de pessoas, planejamento estratégico, e de outras 

compatíveis com sua área de atuação, bem como assegurar o cumprimento dos resultados instituídos pela gestão do Conselho. 
 

Assessor(a) Jurídico(a) - Assegurar que as ações do Conselho sejam executadas com amparo legal, zelando pelo fiel 

cumprimento das leis em todas as suas atividades. 
 

Coordenação Técnica de Orientação Fiscalização e Ética - Supervisionar as atividades dos Técnicos que atuam juntamente a 

COF e COE do CRP16, coordenando a atuação destes, dos estagiários e outros profissionais vinculados a essas Comissões. 
 

Psicólogo(a) Técnico(a) de Orientação Fiscalização e Ética - Assegurar que as atividades de serviços de psicologia sejam 

realizadas conforme a legislação vigente, realizando orientações em empresas, aos psicólogos e população em geral, efetuar 

fiscalizações, participar em eventos de debates em instituição e demais prestação de informações, bem como realizar abertura 

de processos disciplinares, fazer acompanhamentos, encerramento e arquivamentos dos mesmos.  
 

Assessor(a) de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas - Realizar pesquisas para atender as metas e diretrizes do Centro 

de Referência Técnica em Psicologia em Políticas Públicas - Conselho Federal de Psicologia (CREPOP/CFP); fazer 

convocação e mobilização de psicólogos(as) para obtenção de informações e dados de pesquisa; realizar eventos de entrega de 

Referências Técnicas, bem como manter relacionamento com o CREPOP Nacional a fim de atender todas as demandas 

solicitadas. 
 

Assessor(a) Administrativo e Financeiro - Receber e prestar informações aos(às) psicólogos(as) e demais profissionais que se 

apresentarem ao Conselho, realizar inscrições de cadastro para habilitação profissional, assessorar as cobranças para serem 

realizadas nos prazos estabelecidos, bem como, garantir a confiabilidade e atualização das informações referentes a 

recebimentos e dívida ativa. 
 

Assistente Administrativo - Receber e prestar informações aos(às) psicólogos(as) e sociedade civil que se apresentarem ao 

Conselho. Realizar inscrições de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, emitir boletos para pagamento de anuidades e taxas, 

confeccionar carteira de identidade profissional e certificado de responsabilidade técnica de pessoas jurídicas, bem como emitir 

atestado de regularidade profissional. Organizar e realizar a reunião de entrega de carteira de identidade profissional, além de, 

administrar os arquivos de documentação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas.  
 

Assistente de Cobrança - Receber e prestar informações aos(às) psicólogos(as) e sociedade civil que se apresentarem ao 

Conselho. Assegurar que as cobranças sejam realizadas nos prazos estabelecidos e em tempo hábil para a execução de 

pagamentos referente a recebimento de anuidades, taxas e emolumentos, bem como, garantir a confiabilidade e atualização das 

informações referentes a recebimento. 
 

Assistente de Compras - Garantir a segurança das contratações como prestações de serviços e aquisições de diversos materiais 

através dos procedimentos de licitações e elaborações de contratos conforme a legislação vigente que visa à seguridade da 

instituição do Conselho em suas relações com fornecedores. Elaborar editais de processos licitatórios, a fim de viabilizar a 

participação em pregões eletrônicos e presenciais, organizando toda a documentação necessária, dentre outras tarefas 

operacionais da área de compras referentes ao suporte administrativo utilizadas no Conselho. 
 

Assistente Financeiro - Assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros do Conselho quanto aos pagamentos e 

manter relacionamento com o setor fiscal de contabilidade para garantir a execução das responsabilidades fiscais. 
 

Assistente de Recursos Humanos - Controlar e executar as atividades voltadas à administração de recursos humanos, como 

admissões, demissões, fechamento de folha de pagamento, controle de frequência e demais atividades inerentes a Recursos 

Humanos e Departamento de Pessoal, visando assegurar que os pagamentos sejam realizados nos prazos estabelecidos, bem 

com o cumprimento da legislação trabalhista vigente. 
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou plano de ação da unidade 

 

De acordo com as deliberações oriundas do Congresso Nacional de Psicologia (CNP) – instância máxima do Sistema 

Conselhos de Psicologia (CFP e CRP´s), o Planejamento Estratégico elaborado e executado pelo IV Plenário do CRP16/ES foi 

embasado no VIII CNP onde serão definidas as diretrizes, ações e políticas que devem ser priorizadas e aplicadas pelas novas 

gestões para o próximo triênio subsequente (2013-2016), em determinações resultantes da Assembleia das Políticas, da 

Administração e das Finanças (APAF) e em normativas estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), contribuindo 

para o projeto coletivo, democrático e transparente da Psicologia enquanto “ciência e profissão”.     

 

O Planejamento Estratégico do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região do estado do Espírito Santo (CRP16/ES) no 

triênio 2013/2016, para o período de setembro/2013 à setembro/2016, teve o cumprimento da missão no topo, que juntamente 

com os princípios éticos determinaram a direção mestra para definição do foco estratégico e a proposição de visão de futuro 

(onde a entidade pública queria chegar ou conquistar até o ano de 2016).  

 

O material desenvolvido durante o Planejamento Estratégico compôs o Plano de Trabalho da Peça Orçamentária do Exercício 

de 2014 foi parte integrante da Ata da 116ª Plenária Ordinária em 26.07.2013 e da Ata de Assembleia Geral dos(as) 

Psicólogos(as) do ES em 17.08.2013.  
 

Tais diretrizes foram o alicerce para a definição dos objetivos estratégicos. Assim, segue a constituição o Mapa Estratégico: 
1ª - Diretrizes Estratégicas 
2ª - Objetivos Estratégicos 

 

Mapa Estratégico – CRP16/ES (2013-2016) 
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Objetivos Estratégicos: 

Perspectiva 1: Finanças (Para ter sucesso financeiro, como devemos parecer a nossa Diretoria?) 
Perspectiva 2: Registrados(as) e Sociedade (Para realizar nossa visão como devemos parecer a nossos(as) registrados(as) e para 

sociedade?) 
Perspectiva 3: Processos Internos (Para satisfazer os(as) registrados(as) e a sociedade, em que processos de negócio deveremos 

ser excelentes?) 
Perspectiva 4: Pessoas e Organização (Para realizar nossa visão, como mantemos nossa capacidade de mudar e melhorar?) 
 
As quatro Perspectivas compõem os objetivos estratégicos, determinando os fatores críticos de sucesso, propostos para alcançar 

os resultados pretendidos, que foram definidos pelas diretrizes estratégicas.  
 
Ou seja, analisando as diretrizes segue-se para propostas de consolidação com atribuições necessárias para o aprendizado e o 

crescimento das pessoas e da organização (Perspectiva 1), que serão estruturadas e mantidas com processos internos 

(Perspectivas 2) relevantes as propostas da organização, para então satisfazer os anseios dos(as) registrados(as) e da sociedade 

(Perspectiva 3) oferecendo os serviços agregadores de valor, que serão determinantes para os resultados financeiros 

(Perspectivas 4). Este processo torna-se cíclico para o cumprimento da missão e alcance da visão. 

 
Perspectiva 1: Finanças 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perspectiva 2: Registrados e Sociedade  
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Perspectiva 3: Processos Internos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 4: Pessoas e Organização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Informações sobre as ações adotadas ela entidade para atingir os objetivos estratégicos traçados para o exercício  

Metas Ações propostas 

 
As metas do CRP16/ES estão demonstradas no Item 2.1 

deste Relatório e referem-se às metas descritas para cada 

perspectiva apontada pelo Planejamento Estratégico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O IV Plenário do CRP16/ES apresenta para a categoria 

profissional e a sociedade civil as ações propostas pelo referido 

Regional, quando da realização do Planejamento Estratégico para 

o triênio 2013-2016. E seguiram os seguintes eixos temáticos: 
 
Eixo 1: Democratização do Sistema Conselhos e ampliação das 

formas de interação da categoria. 

 
Eixo 2: Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de 

trabalho. 
 
Eixo 3: Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 

Políticas Públicas.   

 

As ações tiveram como objetivo principal a operacionalização 

das propostas apresentadas pela chapa “Cuidar e Agir na 

Profissão”, eleita para compor o IV Plenário do CRP16/ES, em 

consonância com os demais norteadores supracitados, dentre as 

quais se destacam:   

 

1. Ampliar estratégias de divulgação do trabalho das 

Comissões e GT´s abertos do CRP16/ES de modo a 



9 

 

promover uma maior participação e estreitamento dos 

laços entre Conselho de Classe, categoria profissional e 

futuros(as) profissionais.  

 

2. Ampliar as atividades do Centro de Referência Técnica 

em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP/ES).   

 

3. Realizar as atividades articuladas com as instituições de 

Ensino Superior, ABEP Regional e Nacional, Centros 

Acadêmicos de Psicologia objetivando a ampliação da 

abrangência de atuação do Conselho de Classe. 

 

4. Intensificar a representação e a participação nas 

instâncias de controle social, onde o CRP16/ES possuir 

assento, e buscar inserção em outros espaços onde ainda 

não tenha participação.  

 

5. No âmbito da Comissão de Orientação e Fiscalização, 

ampliar a orientação e fiscalização às instituições 

públicas e privadas que possuem profissionais de 

Psicologia.  

 

6. Atuação comprometida com a defesa intransigente dos 

Direitos Humanos, afirmando publicamente posições 

claras em prol da vida, cidadania e dignidade humana.    

 

2.3. Demonstrações e contextualização dos resultados alcançados no exercício 
 

a) O Planejamento da entidade e suas competências legais: 

 
Entende-se que o Planejamento Estratégico deva acontecer a cada mudança de Plenário, que marca o início de mandato de uma 

nova gestão, oportunidade em que serão elencados os objetivos, as metas, as ações e as políticas que devem ser priorizados(as) 

e aplicados(as) pela nova gestão para o próximo triênio subsequente, e assim contribuir para o projeto coletivo, democrático e 

transparente da Psicologia enquanto “ciência e profissão”. O referido Planejamento constitui-se como um elemento primordial 

para a elaboração do orçamento anual da entidade, além de atuar, como o Plano Plurianual, elencando as diretrizes a serem 

seguidas pelo Plenário. 
 
Destaca-se que o período de mandato em cada Plenário é trienal consoante ao parágrafo único do art. 7º da Lei nº 5766/71, e 

artigos 1º, 2º e 7º da referida Lei, que dispõe sobre a criação do Sistema Conselhos de Psicologia (CFP e CRP´s), o 

Planejamento Estratégico é elaborado no primeiro ano de mandato em cada nova gestão para desenvolvimento das estratégias 

da entidade.  
  
Com o encerramento de cada ano da presente Gestão, o Planejamento Estratégico 2014/2016 do IV Plenário do CRP16/ES é 

avaliado quanto às ações realizadas anualmente, no caso o ano de 2014, às ações que estão em andamento e às ações a serem 

realizadas no ano subsequente, bem como traçar uma agenda primária para o próximo ano (2015), construída coletivamente e 

pautada na real situação financeira do CRP16/ES.  

 

Cumpre informar quanto ao Orçamento Financeiro, que o mesmo é elaborado para o primeiro ano de mandato e realizado pela 

gestão anterior (Gestão 2010/2013) e, por conseguinte, embasado pelo Planejamento Estratégico estabelecido por tal gestão 

anterior. Sendo assim, é sempre pontuado no Orçamento Financeiro, para o primeiro ano de mandato, a possiblidade de serem 

realizadas adequações, se estas forem necessárias no Planejamento Estratégico. 

 

b) A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito 

da entidade: 

 
Destaca-se que dentre os resultados alcançados pelo CRP16/ES no exercício de 2014 foram de suma importância para a 
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entidade à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção em serviço aplicada à tecnologia 

da informação compreendendo as atividades de desenvolvimento e manutenção do novo site institucional (portal 

web) para o CRP16/ES, por via de Processo Licitatório devidamente homologado em outubro de 2014. Cumpre 

informar que as principais ações foram traçadas conjuntamente com a Comissão de Comunicação do CRP16/ES em 

conformidade a Assessoria de Comunicação (Ascom) do CRP16/ES.   

 
Neste contexto, o CRP16/ES pretendeu priorizar e privilegiar o processo de disseminação das informações, das notícias sobre 

as atividades, ações e políticas do CRP16/ES, em relação à Psicologia e suas interfaces, fortalecendo os serviços de 

informação/comunicação, tendo ainda em vigência o blog do CRP16/ES, enquanto o novo site institucional do CRP16/ES ainda 

encontra-se na fase de finalização para a sua divulgação, sendo esta uma ferramenta de aproximação junto à categoria 

profissional.  

 

Em síntese, com o intuito de reforçar publicamente o posicionamento ético-político da categoria profissional foram priorizadas 

ações em relação às temáticas de Direitos Humanos, Diversidade e Laicidade e fomentar espaços de diálogo e enfrentamento a 

fim de mobilizar profissionais da Psicologia de todas as áreas de atuação para a garantia e a promoção de tais direitos, o 

CRP16/ES fomentou dois GT’s Regionais, a saber:  

 

 GT da Socioeducação 

 GT Trans – LGBTT 

 

Insta ressaltar que o CRP16/ES participa ainda do GT de Laicidade & Psicologia no Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

representado pelo psicólogo Diemerson Saquetto, bem como, da Comissão de Direitos Humanos no Conselho Federal de 

Psicologia (CNDH/CFP) representada pela psicóloga e Conselheira do CRP16/ES, Rebeca Valadão Bussinger.  

 

Ambas as composições estão em nível Federal e é formada por profissionais que têm se destacado na luta, promoção, garantia e 

defesa aos Direitos Humanos, à Diversidade e à Laicidade, e provenientes de diversos estados do país, abrangendo, assim, a 

multiplicidade das práticas da Psicologia no Brasil.  

 

Cumpre informar que foi também elaborado um material informativo mais didático e acessível, em forma de folder e cartaz, 

sobre “O que faz um(a) profissional de Psicologia?”, como uma promoção da Campanha contra a banalização da Psicologia, 

para esclarecer às(os) psicólogas (os) e a sociedade civil sobre a responsabilidade dos(as) profissionais de Psicologia, no que 

tange à fundamentação de suas práticas, respeitando os parâmetros éticos da profissão, as áreas de atuação profissional; 

algumas atividades; os campos de atuação profissional; as principais linhas teóricas da Psicologia, o que é vedado aos(às) 

profissionais psicólogos(as);  dicas sobre o Código de Ética Profissional e o contato para denúncias, orientações e fiscalizações 

do exercício profissional, sendo o referido material informativo entregue em vários eventos diversos e encaminhados para 

programas/serviços com ampla divulgação. 

 

c) Tempestividade das ações empreendidas: 

 
O CRP16/ES cumpriu, em sua maioria, com os prazos estabelecidos no Planejamento Estratégico para execução das diversas 

ações e atividades estabelecidas no mesmo. 

 

d)   Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas 

 bem como, as medidas adotadas para tratar as causas do insucesso: 

 
Não se aplica no CRP16/ES. 

 

e) Os fatores que tenham contribuído para ao alcance ou superação das metas estabelecidas: 

 
Ressalta-se que o domínio mais rigoroso e efetivo do orçamento e das disponibilidades financeiras do CRP16/ES possibilitou 

atingir, em sua maioria, as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CRP16/ES, dentre elas, a firmação de contrato 

de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção em serviço aplicada à tecnologia da informação 

compreendendo as atividades de desenvolvimento e manutenção do novo site institucional (portal web) para o 

CRP16/ES, como já citado anteriormente. 
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2.4. Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão 
 

Cumpre informar que a avaliação da gestão do CRP16/ES é monitorada continuamente pelos(as) Conselheiros(as) em 

reuniões Plenárias da referida entidade, quando medem-se os efeitos das atividades desenvolvidas, objetivando monitorar os 

resultados para subsidiar as decisões e as escolhas das metas do Planejamento Estratégico, com as ações a serem 

implementadas e as alternativas mais adequadas. E assim, garantir a consecução dos objetivos estratégicos no exercício de 

suas atribuições, obedecendo às orientações políticas, administrativas e financeiras do CRP16/ES. 
 

 

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

3.1. Estrutura de governança da entidade 
 

A estrutura de governança do CRP16/ES encontra-se descrita no Regimento Interno da entidade com fulcro nos artigos 3º, 4º 

e 5º do referido Regimento, dispostos abaixo:  
 
Art. 3º - O Conselho Regional de Psicologia da 16ª região, é constituído de 09 (nove) conselheiros efetivos e 09 (nove) 

conselheiros suplentes, podendo sofrer alteração em função do que dispõe o art. 5º e parágrafos da Resolução CFP                         

nº 018/00 (Consolidação das Resoluções do CFP), ou outra que venha e lhe substituir. 

§ 1º - O mandato do Conselheiro Regional é de 03 (três) anos, permitida a reeleição consecutiva por uma vez. 
§ 2º - Consideram-se como cumpridos os mandatos interrompidos por renúncia após a posse. 
 
Art. 4º - O Conselho Regional de Psicologia é composto pelos seguintes órgãos: 
I – Plenário; 
II – Diretoria; 
III – Comissões; 
IV – Congressos; 
V – Assembleias; 
 
Art. 5º - São órgãos auxiliares e consultivos do CRP16/ES as seguintes comissões permanentes: 
I - Comissão de Orientação e Ética (COE) 
II - Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
§ 1º - Quando necessário, serão constituídos comissões e grupos de trabalho para fins específicos, consoante o disposto neste 

Regimento. 
§ 2º - O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região em função do que dispõe o Regimento Eleitoral do CFP, nomeará 

Comissão Eleitoral, no ano em que se encerra o mandato dos membros do Plenário, para organizar e realizar o Processo 

Eleitoral do CRP16/ES. 

 
Ressaltando que as Assessorias e as Gerências estão ligadas diretamente à Diretoria e ao Plenário do CRP16/ES. 
 

3.2. Relação dos principais dirigentes e membros da unidade 

ROL DOS RESPONSÁVEIS: 

IV PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 

Nome: Hildicéia dos Santos Affonso CPF: 003.708.747-90 

Endereço Residencial: Rua Desembargador Euripedes Queiroz do Valle, nº 375, apto 303, Jardim Camburi 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.090-090 

Fones: (27)  99944-3066 Fax: E mail:  hildiceia@hotmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira - Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Dirigente de Máximo da Unidade Jurisdicionada 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

mailto:hildiceia@hotmail.com


12 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DO IV PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 

A Posse do IV Plenário do CRP16/ES foi realizada no dia 27/09/2013, conforme a Ata de Posse dos Membros Eleitos. 

Mandato: 27/09/2013 a 26/09/2016. 

 

Conselheiros(as) Janeiro a Dezembro de 

2014 

Efetivos(as) 08 

Suplentes 08 

Licenciados(as) 01 

Desligados(as) 01 
 

Termo: 287/40, Folha 281. 

Nome: Andrea dos Santos Nascimento CPF: 042.158.547-17 

Endereço Residencial: Rua Saúl de Navarro, nº 32, apto 204, Ed.Micheli, Praia do Canto 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.175-581 

Fones: (27) 99781-7203 Fax: E mail: andreanas@gmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira Vice - Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

Nome: Cleilson Teobaldo do Reis CPF: 031.890.577-96 

Endereço Residencial: Rua Herman Stern, nº 371, Torre G, apto 802, Ed. Residencial Recreio das Laranjeiras, Colina de 

Laranjeiras 

Cidade: Serra UF: ES CEP: 29.167-081 

Fones: (27) 99984-2099 Fax: E mail:  cleilson.teoreis@gmail.com  

Cargo ou Função: Conselheiro - Tesoureiro 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

Nome: Juliana Gomes de Figueiredo CPF: 086.843.767-06 

Endereço Residencial: Rua José Celso Cláudio, nº 269, apto 203, Jardim Camburi 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.090-410 

Fones: (27) 9 9864-8531 Fax: E mail: figueiredo-juliana@hotmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira - Secretária 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

mailto:andreanas@gmail.com
mailto:cleilson.teoreis@gmail.com
mailto:figueiredo-juliana@hotmail.com
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NOME FUNÇÃO MANDATO 

 

Hildicéia dos Santos Affonso (CRP16 nº 792) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Andrea dos Santos Nascimento (CRP16 nº 734) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Cleilson Teobaldo dos Reis (CRP16 nº 995) Efetivo 27/09/2013 a 26/09/2016 

Juliana Gomes de Figueiredo (CRP16 nº 1449) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Alexandra Maria Roman (CRP16 nº 479) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Walter Lowal Braz Vieira (CRP16 nº 2608) Efetivo 27/09/2013 a 26/09/2016 

Alexsandro Luiz de Andrade (CRP16 nº 2319) Efetivo 27/09/2013 a 05/04/2014 

Grayce Lourdes A. Merçon Leonardo (CRP16 nº 298) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Rebeca Valadão Bussinger (CRP16 nº 1108) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Sheila de Oliveira Lopes da Silva (CRP16 nº 1883) Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Bárbara Lara de Araújo (CRP16 nº 2611) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Bárbara de Souza Malvestio (CRP16 nº 3730) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Felipe Rafael Kosloski (CRP16 nº 1111) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Karina de Andrade Fonseca (CRP16 nº 3149) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Patrícia Paiva Rocco Ramos (CRP16 nº 612) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Penélope Zecchinelli Sampaio (CRP16 nº 908) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Rebecca Fagundes e Costa (CRP16 nº 2389) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Victor Hugo da Silva (CRP16 nº 1171) Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

 

Alexsandro Luiz de Andrade (CRP16/ES 2.319) 

Pedido de desligamento realizado na data de 05.04. 2014, conforme Ata da 124ª Reunião Plenária Ordinária do CRP16/ES.  
 

Bárbara Lara de Araújo (CRP16/ES 2.611) 

Pedido de afastamento realizado na data de 10.05.2014 até agosto de 2014, conforme Ata da 125ª Reunião Plenária Ordinária  

do CRP16/ES.  
 

Walter Lowal Braz (CRP16/ES 2608) 

Na 125ª Reunião Plenária Ordinária do CRP16/ES, na data de 05.04.2014, com o desligamento do ex-Conselheiro Alexsandro  

Luiz de Andrade (CRP16/ES 2.319), foi eleito o Conselheiro Suplente para assumir como Conselheiro Efetivo, Walter Lowal  

Braz (CRP16/ES 2608). 
 

 

 

3.3. Remuneração paga aos(às) Conselheiros(as) e Membros da Diretoria 
 

Encontra-se descrito no Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema CFP / CRP’s que 

estabelece os pagamentos de Diária, Ajuda de Custo e Jeton: 

 
Conforme a Norma 07 do referido Manual dispondo sobre os pagamentos de Diária e Ajuda de Custo:  

1. Diárias:  
E o valor a ser concedido a conselheiros(as), convidados(as), funcionários(as) ou a prestadores(as) de serviço, quando em 

deslocamento fora do município sede, a serviço do Conselho, exclusivamente para cobrir as despesas de hospedagem, 

alimentação e locomoção urbana. 
 

2. Ajuda de Custo:  
2.1 b)  Reuniões do Conselho: Ao serem convocados(as) para eventos de natureza institucional, os(as) conselheiros(as) 

ou convidados(as) especiais, residentes no mesmo município do evento, terão direito a ajuda de custo, em valores 

fixados por portaria do Conselho, a título de ressarcimento das despesas de transporte entre sua residência e o local onde 

se realiza o evento. 
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Conforme a Norma 08 do referido Manual dispondo sobre os pagamentos de Jeton: 

1. Jeton: 

1.1  Jeton é a gratificação paga a conselheiro(a) efetivo(a), ou a conselheiro(a) suplente quando convocado(a) na 

condição de efetivo(a), pela sua participação em reunião Plenária do Conselho; 
1.2  A concessão do Jeton é facultativa, podendo o Conselho deliberar pela não instituição, e não caracteriza qualquer 

forma de remuneração, não gerando ao(à) beneficiário(a) qualquer direito trabalhista, previdenciário ou civil; 

1.3  O Conselho Regional fixará o valor integral do Jeton com base na sua capacidade financeira, obedecendo ao 

parâmetro fixado pelo Conselho Federal, tendo como limite máximo o pagamento de 08 (oito) Jetons no mês; 
1.4 O Jeton é devido a cada sessão plenária do Conselho, entendida como sessão a atividade deliberativa com duração 

de no mínimo 3h30min. (três horas e trinta minutos) e no máximo 08h (oito horas) de duração. 
 
Informa-se que desde a data de 10 de maio de 2014 foi aprovado pelo IV Plenário do CRP16/ES os novos critérios para 

pagamentos de diárias, ajuda de custo e quilometragem do CRP16/ES aos(às) Conselheiros(as), Empregados(as), 

Prestadores(as) de Serviços e Convidados(as) do CRP16/ES, conforme dispõe a Resolução nº 003/2013 – CRP16/ES. 

 

Sendo assim, os novos valores definidos na Resolução n° 002/2014 – CRP16/ES foram: 

 

Diárias Valor 

CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS EM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, INDEPENDENTEMENTE DA DURAÇÃO DE DIAS. 

R$ 200,00 

CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO (fora da região metropolitana em que reside), JÁ INCLUSO A 

POUSADA. INDEPENDENTEMENTE DA DURAÇÃO DE DIAS. 

R$ 200,00 

CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO (fora da região metropolitana em que reside), 

INDEPENDENTEMENTE DA DURAÇÃO DE DIAS. 

R$ 100,00 

CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS EM VIAGENS INTERNACIONAIS. 

US$ 400,00 

Ajuda de Custo Valor 

CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS. (dentro região metropolitana em que reside). 

R$ 50,00 

Quilometragem Rodada Valor 
CONSELHEIROS, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONVIDADOS EM VIAGEM QUE UTILIZAREM VEÍCULO PRÓPRIO. 

R$0,56 por quilômetro rodado 

 
Portanto, em 2014, foram pagos, a título de Diárias e Ajuda de Custo, os seguintes valores: 
 
Diárias: 
Diária a Conselheiros(as): R$: 9.491,00 
Diária a Colaboradores(as): R$: 656,60 
Diária a Funcionários(as): R$: 1.724,80 
Total Pago de Diária em 2014: R$ 11.872,40 
 
Ajuda de Custo: 
Ajuda de Custo a Conselheiros(as): R$: 21.256,80 
Ajuda de Custo a Colaboradores(as): R$: 3.894,00 
Ajuda de Custo a Funcionários(as): R$: 3.080,00 
Total Pago Ajuda de Custo em 2014: R$ 28.230,80 

 

Restituição de Quilometragem Rodada: 

Total Pago de Quilometragem Rodada em 2014: R$ 7.262,56 
 
Neste interim, os cargos de Conselheiros(as) e membros de Diretoria são de caráter honorífico, público, gratuito, voluntário 

e temporário, compreendendo a representação da categoria dos (as) psicólogos (as) através do Conselho de Classe, dentro 
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dos princípios éticos e profissionais para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, não havendo, por 

conseguinte, o pagamento de salários ou qualquer outro tipo de remuneração. 
 

 

 

 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

4.1. Demonstração da Receita: 
 

a) Origens das receitas: 
 

Pontua-se que o ingresso principal de todo recurso financeiro do CRP16/ES é mediante o recebimento oriundo das 

arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas, como: os(as)  profissionais psicólogos(as) e de Pessoas Jurídicas, como: as 

empresas que prestam serviços na área da Psicologia, bem como, as taxas cobradas pelos serviços prestados, como: a 

inscrição e reativação das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, a emissão de 2ª via da Carteira Profissional, envio de mala 

direta, além de multas e juros decorrentes de pagamentos em atraso, e receitas diversas, como: a emissão de 2ª via de 

Certificado de Pessoa Jurídica.   

 

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas: 
 

 
O CRP16/ES em 2014 realizou duas recobranças referentes à anuidade de 2014, sendo realizada a primeira recobrança no 

mês de junho de 2014, nela acordada a divisão em três parcelas para pagamento, com vencimento para os meses de julho, 

agosto e setembro de 2014, e a segunda recobrança no mês de outubro de 2014, nela acordada a divisão em duas parcelas 

para pagamento, com vencimento para os meses de novembro de dezembro de 2014. 
 

c) Forma de partilha da receita entre CFP e Regional:  
 

A tabela abaixo demonstra os valores repassados ao CFP pelo Regional, sendo estes, produtos da arrecadação das anuidades 

e dos serviços prestados, referente ao ano de 2014: 

 

RECEITAS CRP16/ES 

(desconsiderada a inadimplência para PF e PJ do valor orçado) 

 

2014 

PERCENTUAL 
ORÇADO EXECUTADO 

ANUIDADE – PF 1.358.329,00 1.183.613,14 -12,86% 

ANUIDADE – PJ 87.230,00 69.623,52 -20,18% 

FUNDO DE SEÇÃO – PF E PJ 19.242,00 16.820,07 -12,59% 

RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA 46.000,00 18.441,93 -59,91% 

INSCRIÇÕES – PF 19.353,00 14.246,58 -26,39% 

INSCRIÇÕES – PJ 11.207,00 6.256,62 -44,17% 

EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.434,00 3.484,64 143,00% 

JUROS, MULTAS MONETÁRIAS S/ ANUIDADES. 22.000,00 31.072,35 41,24% 

DÍVIDA ATIVA – ADMINISTRATIVA 30.000,00 29.015,01 -3,28% 

DÍVIDA ATIVA – EXECUTIVA 20.000,00 12.536,32 -37,32% 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.755,00 9.610,66 -9,77% 

TOTAL 1.623.550,00 1.394.720,84 -14,09% 

3.4. Demonstração da atuação da unidade de Auditoria Interna: 
 

Não se aplica no CRP16/ES. 
 

3.5. Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correções: 
 

Não se aplica no CRP16/ES. 
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NOMENCLATURA VALOR 

Cota Parte – 20% da Arrecadação 

(anuidades, emolumentos, multas, juros) 

R$ 270.463,38 

Cota Revista – 5% da Arrecadação 

(financiamento da Revista Ciência e Profissão /  

Diálogos e projetos similares) 

R$ 67.616,13 

Fundo de Seção – 100% da Arrecadação 

(Subsidia os custos das seções) 

R$ 16.820,07 

TOTAL DE REPASSE AO CFP R$ 354.899,58 

 

 

4.2. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira 

 

a) Comparação entre os dois últimos exercícios: 
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Continuação do Item 4.2, letra “a” 
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Continuação do Item 4.2, letra “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HILDICÉIA DOS SANTOS AFFONSO 

Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

Gestão 2013-2016 
 

 

CLEILSON TEOBALDO DOS REIS 

Conselheiro Tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

Gestão 2013-2016 



19 

 

 

b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa: 

 
O CRP16/ES atende à Norma nº 09 das Normas de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do CFP, além de 

ser precedida pelas determinações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 que estabelece as normas gerais sobre Licitações e Contratos 

Administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Para conhecimento, demonstramos a seguir as informações sobre a execução dos Processos Licitatórios do CRP16/ES no 

exercício de 2014: 

 

  
MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO 

Tomada de 

Preços 
Convite Pregão Dispensa 

Legislação Não 

Aplicável e 

Outras 

TOTAL 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 D

E
S

P
E

S
A

S
 -

 E
X

E
R

C
ÍC

IO
 2

0
1

4
 

Natureza: Custeio             

Pessoal  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 459.771,03 R$ 459.771,03 

Benefícios a Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80.481,63 R$ 80.481,63 

Juros e Encargos de Divida R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Material de Consumo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.774,04 R$ 0,00 R$ 5.774,04 

Outros Materiais de Consumo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.875,75 R$ 0,00 R$ 3.875,75 

Ajuda de Custo/Diária R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.103,20 R$ 40.103,20 

Passagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.252,86 R$ 10.252,86 

Hospedagens  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 480,99 R$ 480,99 

Despesas com locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.362,56 R$ 8.362,56 

Serviços a Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210.783,22 R$ 210.783,22 

Serviços à Pessoa Física R$ 7.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.652,99 R$ 43.442,99 

Serviços Bancários R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.843,98 R$ 23.843,98 

Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.605,87 R$ 1.605,87 

Encargos Patronais e Juros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.414,72 R$ 140.414,72 

Natureza: Transferências 

Correntes 
            

Repasses Conselho Federal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351.999,91 R$ 351.999,91 

Transferências Operacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Natureza: Demais Despesas 

Correntes 
            

Demais Despesas Correntes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.349,06 R$ 9.349,06 

ORÇAMENTO CRP16/ES 

 

2013 
PERCENTUAL 

ORÇADO EXECUTADO 

DESPESAS CORRENTE 1.570.381,00 1.420.980,59 -9,51 

DESPESAS DE CAPITAL 36.045,00 29.990,92 -16,80 

TOTAL 1.606.426,00 1.450.971,51 -9,68 

ORÇAMENTO CRP16/ES 

 

2014 
PERCENTUAL 

ORÇADO EXECUTADO 

DESPESAS CORRENTE 1.551.937,45 1.411.214,38 -9,07 

DESPESAS DE CAPITAL 12.525,05 12.525,05 0,00 

TOTAL 1.564.462,50 1.423.739,43 -8,99 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Natureza: Investimentos             

Móveis e Utensílios R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.144,05 R$ 3.144,05 

Obras, Instalações e Reforma R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.780,00 R$ 5.780,00 

Máquinas e Equipamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Equipamentos de Informática R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.396,00 R$ 1.396,00 

Biblioteca R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Outros Bens Móveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Software R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.205,00 R$ 2.205,00 

Natureza: Inversões             

Imóveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Natureza: Outras Despesas 

de Capital 
            

Inadimplência R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 365.771,00 R$ 365.771,00 

Reservas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  
TOTAL GERAL DO 

EXERCÍCIO 
R$ 7.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.649,79  

  

R$ 1.751.398,07 
 

R$ 1.768.837,86 

Serve-se do presente para informar que todos os Processes Licitatórios descritos acima, são públicos, e estão disponíveis na 

sede do CRP16/ES para consulta geral dos(as) interessados(as), garantindo a transparência e seriedade de suas ações.  

 

4.3. Informações sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência 
 

Conforme já relatado na letra “c” do Item 4.1, do produto de arrecadação das anuidades e dos serviços prestados, 25% foi 

repassado ao Conselho Federal de Psicologia. 
 
A tabela abaixo demonstra o valor repassado ao CFP pelo CRP16/ES: 
 

NOMENCLATURA VALOR 2013 VALOR 2014 

Cota Parte – 20% da Arrecadação 

(anuidades, emolumentos, multas, juros) 

 

R$ 242.532,74 

 

R$ 270.463,38 

Cota Revista – 5% da Arrecadação 

(financiamento da Revista Ciência e Profissão / Diálogos 

e projetos similares) 

 

 

R$ 60.633,27 

 

 

R$ 67.616,13 

Fundo de Seção – 100% da Arrecadação 

(subsidia os custos das seções) 

 

R$ 14.269,51 

 

R$ 16.820,07 

 

TOTAL DE REPASSE AO CFP 

 

R$ 317.435,52 

 

 

R$ 354.899,58 

 
No Exercício de 2014, o valor repassado de Cota Parte, Cota Revista e Fundo de Seção aumentou em 12%, se comparado ao 

Exercício de 2013. 
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   5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS     

        RELACIONADOS 

 

5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade 

 

a) Demonstração da força de trabalho: 

 
Em 31/12/2014 a relação de empregados(as) trabalhando no CRP16/ES era composta no total de: 19 funcionários(as). 

 

Sendo 11 empregados(as) efetivos concursados(as), 08 empregados(as) comissionados (livre provimento). De acordo com a 

admissão, o cargo, o tipo de contrato - a forma de ingresso na entidade, a função, a gratificação, a substituição, a evolução 

de step, o salário (antes e após reajuste anual), a rescisão, os(as) referidos(as) empregados(as) estão divididos em: 
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Houve reajuste salarial de todos(as) os(as) funcionários(as) na data base (1° de maio de 2014), baseado no índice INPC de 

maio de 2014 (igual a 6,0786%); e readequação salarial do quadro de funcionários(as) do Administrativo Financeiro (a 

saber: Assistente Financeiro, Administrativo, de Compras, Cobrança e de Recursos Humanos), tendo evoluído de                          

R$ 1.247,91 para R$ 1.597,91, a partir de 01.08.2014, conforme Deliberação em reunião de Diretoria do dia 12.08.2014; 

A Gerente Administrativa Financeira, Cleidiane Tereza de Oliveira, gozou de licença maternidade no período de 16.04.2014 

a 12.10.2014. Neste período, algumas de suas funções foram exercidas pela Assistente Financeira, Mayara Rúbia da Silva 

Oliveira e outras pela Assistente de Compras, Bruna de Abreu Santos Cazarini, que receberam gratificação de 40% sobre 

seus salários pela substituição de função; e a Assessora Administrativa Financeira, Adriana Almeida Conceição, substituiu-a 

entre outras de suas funções; 

A Assessora Jurídica, Bruna Gabrieli V. S. Garioli, evoluiu de step em janeiro de 2014 (ao completar 24 meses desde sua 

admissão, perfazendo assim o prazo para a evolução de step prevista no PCS de 2012, atualmente em vigor no CRP16/ES), 

tendo seu salário evoluído de R$ 3.284,07 para R$ 3.513,95; 

A funcionária Maria Teresa Ruas N. Pizetto, substituiu a então Coordenadora de Orientação, Fiscalização e Ética, Ruth 

Batista, durante seu período de gozo de férias (de 06.03.2014 a 04.04.2014), tendo recebido gratificação de 40% sobre sua 

remuneração pelo exercício da função interina de Coordenadora da COF/COE durante o referido período. E a partir de 

19.05.2014 assumiu como Coordenadora de Orientação, Fiscalização e Ética titular, com acréscimo (fixo) de gratificação 

por exercício de função de 40% sobre seu salário, tendo em vista o desligamento em 14.04.2014 da então Coordenadora da 

COF/COE, Ruth Batista; 
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A Assistente de Compras, Bruna de Abreu Santos Cazarini teve acréscimo (fixo), a partir de 10.03.2014, de gratificação de 

20% sobre seu salário pelo exercício de função de Pregoeira; 

As Psicólogas-Técnicas de Orientação, Fiscalização e Ética, Thaís A. Vieira e Letícia P. Dias, evoluíram de step em julho 

de 2014 (ao completar 24 meses desde suas admissões, perfazendo assim o prazo para a evolução de step prevista no PCS 

de 2012, atualmente em vigor no CRP16/ES), tendo seus salários evoluídos de R$ 2.734,09 para R$ 2.925,48;  

A Assistente Financeira, Mayara Rúbia da Silva Oliveira, evoluiu de step em outubro de 2014 (ao completar 24 meses desde 

sua admissão, perfazendo assim o prazo para a evolução de step prevista no PCS de 2012, atualmente em vigor no 

CRP16/ES), tendo seu salário evoluído de R$ 1.597,91 para R$ 1.709,76; e recebeu gratificação de 10% sobre seu salário 

pelo exercício de algumas das funções do Assistente de Cobrança, Kassiano V. Dornellas, substituindo-o durante seu 

período de gozo de férias (de 15.12.2014 a 13.01.2015); 

A Assessora de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas, Mariana Moulin B. Freitas, recebeu gratificação de 10% sobre 

seu salário pelo exercício de algumas das funções da Gerente de Políticas e Gestão de Pessoas, Patrícia M. C. Brant Littig, 

substituindo-a durante seu período de gozo de férias (de 01.12.2014 a 30.12.2014); 

A Gratificação por Função de Confiança é fixa (40% sobre valor do salário dos cargos que fazem jus à tal gratificação) e 

não consta no valor do item “salário” na tabela acima. Perfazem, acrescidas aos salários, do montante da remuneração 

mensal de cada cargo que a recebe; 

Os contratos por prazo determinado (12 meses), para o cargo de Psicólogo(a) Técnico(a) de Orientação, Fiscalização e 

Ética, deram-se em virtude da expiração do prazo de validade do Concurso n° 001/2012 do CRP16/ES, para atender 

excepcional interesse público. 

 
Em 31/12/2014 a relação de estagiários(as) – estudantes estagiando no CRP16/ES era composta no total de: 07 

estagiários(as), sendo:  

 

-03 estagiárias de nível superior em Psicologia, atuando no CREPOP/ES e na COF;  

-01 estagiária de nível superior em Direito, atuando na ASJUR e Compras/Licitação;  

-02 estagiários(as) de nível médio atuando no Arquivo/Almoxarifado, e,  

-01 estagiária de nível Técnico Administrativo atuando no Administrativo.   

 

De acordo com o cargo, o setor, o prazo de contrato e o valor da bolsa-estágio, os(as) referidos(as) estagiários(as) estão 

divididos em: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, os valores gastos com a força de trabalho do CRP16/ES, em 2014, foram: 

Empregados(as) = R$ 680.667,38 (remuneração, encargos, vale transporte, ticket alimentação / refeição e plano de saúde) 

Estagiários(as) = R$ 24.352,54 (bolsas de estágio e serviço de intermediação de estágio) 

 

Importante também acrescentar a participação das Assessorias Externas contratadas pelo CRP16/ES, sendo: Assessoria de 

Comunicação/Imprensa, Assessoria e Consultoria Contábil, Assessoria de Informática, Agencia de Turismo e 

Limpeza/Conservação (admitidos através de processo licitatório).  
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Nome empresarial CNPJ  Valor anual 2014  Período do Contrato/2014 

RS CONTABILIDADE S/S LTDA - EPP  03.550.173/0001-71  

 R$                           

13.597,56  Janeiro a Dezembro 

NOVA PAUTA COMUNICACAO S/S 

LTDA - ME  08.215.987/0001-73  

 R$                           

46.713,34  Janeiro a Dezembro 

NEWGATE INFORMATICA LTDA - ME 07.156.900/0001-71  

 R$                             

3.800,00  Janeiro a Abril 

ORION COMERCIO E INFORMATICA 

LTDA - ME 03.963.421/0001-06 

 R$                             

8.906,00  Abril a Dezembro 

FACILITA CONSTRUCOES E 

MANUTENCOES LTDA - ME 12.191.972/0001-90 

 R$                             

7.959,91  Janeiro a Março 

SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP 07.122.586/0001-06 

 R$                           

13.204,53  Maio a Dezembro 

PAY LESS VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP  39.822.176/0001-64 

 R$                             

5.100,72  Janeiro a Dezembro 

IMPLANTA INFORMATICA LTDA 37.994.043/0001-40 

 R$                           

21.079,85  Janeiro a Dezembro 

 

Ressalta-se que desde a data de 25.11.2013 o CRP16/ES terceirizou o serviço de limpeza e conservação de sua sede 

principal, devido a grande rotatividade no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

b) Processo de ingresso de funcionários(as) na entidade: 

 
Informa-se que as modalidades de ingresso dos(as) novos(as) empregados(as) do CRP16/ES são: 
- Processo Seletivo Público Simplificado (cargos efetivos) 

- Recrutamento Amplo (cargos em comissão – Gerências e Assessorias) 

 

Cabe informar que os cargos comissionados de Gerências e Assessorias da entidade, em função de confiança, deverão ser 

ocupados, obrigatoriamente, por pessoas com nível superior e que sejam regularmente inscritas em seu respectivo Conselho 

de Classe. Sendo que a carreira de gestão é transitória e cabe a Diretoria do Regional designar quem serão os(as) ocupantes 

das posições inerentes. 

 

c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade: 

 
Em conformidade com a política do Plano de Cargos e Salários (PCS) do CRP16/ES a política de qualificação da força de 

trabalho para o curto, médio e longo prazo, tendo em vista as características da organização, suas disponibilidades 

financeiras, evolução salarial da carreira dentro da periodicidade determinada e acompanhamento dos salários praticados no 

mercado através de pesquisa de remuneração, baseia-se na necessidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento 

dos(as) empregados(as) considerados(as) essenciais à entidade, estabelecendo as diretrizes que irão disciplinar as 

movimentações salariais no CRP16/ES, possibilitando o gerenciamento e tratamento adequado aos(às) mesmos(as). 

 

Sendo assim, os aumentos salariais no CRP16/ES são aplicados de acordo com as seguintes situações: 

 

-Em relação aos ajustes salariais legais que são ocorridos na data base da categoria, sempre em 1º de maio de cada ano; 

-Em relação à título de gratificação para desempenho de função de Pregoeiro(a), ao(a) funcionário(a) responsável para a 

realização e condução de processos licitações na modalidade pregão e registro de preço, será acrescida a porcentagem de 

20% do valor do salário base, aprovado por Portaria específica;  

-Em relação à Movimentação Salarial por Progressão Horizontal entre os Steps dentro de um mesmo módulo ou grupo 

salarial, sendo concedido a cada período de 24 meses. 

 
Os Steps ou Níveis Salariais ficam assim definidos: 
(Steps: consiste no valor salarial definido para cada posição existente dentro da faixa salarial). 
 
(Steps 1 e 2): São os valores iniciais da carreira dos respectivos cargos e deverão ser posicionados e atualizados conforme os 

valores de mediana de mercado identificados em pesquisa de remuneração. 
(Steps 3 a 7): Serão os valores médios de cada faixa, ou Grupo Salarial. Estes valores equivalem aos salários praticados pelo 

CRP16/ES para cada um dos cargos que já estejam evoluídos na política salarial de crescimento na carreira e estão 
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posicionados acima da Mediana de Mercado identificados através de pesquisa de remuneração. 
(Steps 8 a 10): Serão os valores máximos de cada faixa. Estes valores deverão ser aplicados aos(às) empregados(as) que 

estejam chegando à evolução máxima de suas carreiras e são praticados nos casos em que os(as) empregados(as) que 

possuem alto tempo de serviço na entidade e que vem ao logo deste período mostrando o desempenho acima do esperado, 

que tenham visão sistêmica do negócio, conhecimento superior à demanda, capacidade multifuncional e seu nível de 

envolvimento extrapolam os limites do processo onde atua. 
 
As movimentações somente serão permitidas nas carreiras dos respectivos cargos de ingresso, sendo necessária à realização 

de seleção pública no caso de movimentação para cargo superior ao ocupado como nas promoções verticais. 
 
Serão passíveis de evolução salarial na carreira os cargos que forem identificados com defasagem salarial apontados na 

pesquisa de mercado, conforme e periodicidade do CRP16/ES. 

 
 

6. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

 

6.1. Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU                          

 
O CRP16/ES busca seguir todas as determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU que se aplicam a sua       
rotina administrativa, financeira e contábil. 

 
 

6.2. Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, apresentando 

as justificativas para os casos de não cumprimento.  
 

No CRP16/ES não há unidade de Controladoria Interna, o que existe regimentalmente é a Comissão de Prestação de Contas, 

instituída mediante a Portaria nº 035/2013 de 21.11.2013, que analisa sistematicamente as contas da instituição e emite 

parecer, em caso de dúvidas, o que assegura um controle interno que vai além dos ordenadores, não configurando, 

entretanto, uma Auditoria Interna.  

 

Entretanto foi aprovado um novo Plano de Cargos e Salários (PCS) do CRP16/ES pela Resolução nº 006/2012-CRP16/ES, 

em 02.05.2012, mas não houve a criação do cargo de Controlador(a) Interno(a) na entidade.  
 

 

6.3. Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por força de normativo tenha competência para 

exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária ou operacional, apresentando as justificativas para os casos 

de não cumprimento. 
 

O CRP16/ES não possui departamento de Auditoria Interna. A cada ano, o CFP envia uma empresa de Auditoria 

Independente, que verifica os procedimentos e as demonstrações contábeis da entidade. 
 
Os apontamentos recomendados pela Auditoria Independente, contratada pelo CFP, são analisados pelo CRP16/ES. Se 

passível de justificativa, o esclarecimento e a documentação para embasamento desta justificativa são encaminhados para a 

empresa de Auditoria e para o CFP. Se observado alguma necessidade de mudança nos procedimentos apontados pela 

Auditoria, estes novos procedimentos são devidamente acatados pelo CRP16/ES. 
 

 

7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
 

Desde o Exercício de 2012, as demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas em conformidade com a               

Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do 

Tesouro Nacional. 
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O CRP16/ES, até o presente exercício, não adotou a depreciação/amortização de seus bens patrimoniais, estando em fase de 

levantamento de preços para a realização do presente serviço, conforme explicitado na resposta às recomendações da 

Auditoria realizada nas contas do exercício de 2013. 
 

 

7.2. Demonstrações Contábeis 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014 

 

a) OBJETO DA ENTIDADE: 
 

Nos termos da Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 1971, o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP16/ES), 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, no quem concerne 

à administração de seus serviços, à gestão de seus recursos, ao regime de trabalho e a suas relações empregatícias, tem por 

objetivo fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo(a), competindo-lhe orientar, disciplinar e zelar pela fiel observância 

dos princípios éticos-profissionais, e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão. 
 
Ressalta-se que o CRP16/ES goza de imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços, nos termos do                   

art. 150 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Sendo que a Resolução nº 010/2007-CFP institui os procedimentos 

administrativos, financeiros e contábeis dos Conselhos Regionais de Psicologia para adequação de suas normas internas. 
 
Pontua-se que o ingresso principal de todo recurso financeiro do CRP16/ES é mediante o recebimento oriundo das 

arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas, como: os(as)  profissionais psicólogos(as),  e de Pessoas Jurídicas, como: as 

empresas que prestam serviços na área da Psicologia, bem como, as taxas cobradas pelos serviços prestados, como: a 

inscrição e reativação das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, a emissão de 2ª via da Carteira Profissional, envio de mala 

direta, além de multas e juros decorrentes de pagamentos em atraso, e receitas diversas, como: a emissão de 2ª via de 

Certificado de Pessoa Jurídica.   
 
Sendo que, do produto de arrecadação das anuidades e dos serviços prestados, 25% é repassado ao Conselho Federal de 

Psicologia. 
 

b) REGISTRO E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS: 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional, e dentro dos 

Princípios Contábeis aceitos. 
 

c) RECOLHIMENTO DE ENCARGOS: 
 

Os recolhimentos dos encargos sociais e previdenciários foram feitos rigorosamente dentro dos prazos legais estabelecidos, 

com exceção do listado abaixo: 
 

- RETENÇÕES S/ NF 4977 ADVISE PRODUTOS 11/2014 - R$ 42,53 – recalculado para pagamento em 2015 
 
d) QUOTA-PARTE: 

 
A quota-parte do CRP16/ES destinada ao CFP foi paga rigorosamente em dia durante todo o exercício de 2013, com 

exceção da listada abaixo: 
- Sobre anuidade recebida do exterior em 01/2012 - R$ 88,42 
- Sobre anuidade depositada em 31/01/2013 - R$ 86,15 
- Sobre anuidade depositada em 11/10/2013 - R$ 544,26 

  

 e) DÍVIDA ATIVA 

  

 Em 2014 foram apropriados Dívida Ativa Administrativa e Executiva conforme levantamento jurídico que apurou 

os valores abaixo: 

 - Dívida Ativa Administrativa R$ 47.017,15 

 - Dívida Ativa Executiva R$ 140.395,91 
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f) CONTROLE BANCÁRIO: 
 

As contas bancárias do CRP16/ES foram alvo de criteriosa conferência, por ocasião dos fechamentos dos balancetes 

mensais, visando à perfeita e correta conciliação bancária.  
 

g) AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS:  
 

As aquisições patrimoniais ocorridas durante o exercício de 2014 seguiram as normas legais estabelecidas e foram 

incorporadas ao patrimônio da entidade. O controle patrimonial, com o registro de todos os bens adquiridos no exercício, foi 

realizado sistematicamente. 
 

Descrição
Imobilizado em 

31/12/2013

Aquisições em 

2014

Imobilizado em 

31/12/2014

Imóveis de Uso Próprio 87.441,00R$       5.780,00R$      93.221,00R$        

1.2.3.2.1.03 - Salas 85.001,00R$       -R$                85.001,00R$        

1.2.3.2.1.06 - Instalações 2.440,00R$         5.780,00R$       8.220,00R$          

Bens Móveis 105.729,31R$     4.540,05R$      110.269,36R$      

1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral 38.733,09R$       3.144,05R$       41.877,14R$        

1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 5.350,99R$         -R$                5.350,99R$          

1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática 60.940,23R$       1.396,00R$       62.336,23R$        

1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos 380,00R$            -R$                380,00R$             

1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis 325,00R$            -R$                325,00R$             

Intangível 49.001,99R$       2.205,00R$      51.206,99R$        

Programas de Informática (Softwares) 30.690,99R$       -R$                30.690,99R$        

Softwares 18.311,00R$       2.205,00R$       20.516,00R$        

TOTAL 242.172,30R$     12.525,05R$     254.697,35R$         
 

h) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO: 
 

O exercício de 2014 apresentou um superávit no seu resultado patrimonial da ordem de R$ 335.333,90 (trezentos e trinta e 

cinco mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos).  
 
Esse superávit é decorrente da seguinte movimentação: R$ 681.901,66 (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e um reais 

e sessenta e seis centavos) provenientes pessoal e encargos; R$ 328.486,19 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e 

oitenta e seis reais e dezenove centavos) provenientes de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; R$ 23.843,98 

(vinte e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) de variações patrimoniais diminutivas 

financeiras; R$ 356.505,45 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) de 

tributárias e R$ 9.349,06 (nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos) referentes a outras variações 

patrimoniais diminutivas.  
 
Em contra-partida de R$ 1.462.379,07 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e sete 

centavos) provenientes de contribuições; R$ 33.598,50 (trinta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 

centavos) de exploração e venda de bens, serviços e direitos; R$ 49.514,28 (quarenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais 

e vinte e oito centavos) de variações patrimoniais aumentativas financeiras e R$ 189.928,39 (cento e oitenta e nove mil, 

novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) de outras variações patrimoniais aumentativas. 
 

A conta de ativo real líquido que passou de R$ 843.679,41 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais 

e quarenta e um centavos) para R$ 1.179.013,31 (um milhão, cento e setenta e nove mil, treze reais e trinta e um centavos).  
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i) APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
 
Os recursos disponíveis foram aplicados em Renda Fixa, seguindo os preceitos legais. 
 

 
Vitória/ES, 31 de dezembro de 2014. 

 
RUBEM DANIEL SANTOS SILVA 

Contador CRC-ES 008295/O-1 
 

7.3. Relatório da Auditoria independente 
 

As Demonstrações Contábeis do Exercício de 2014 do CRP16/ES ainda não foram auditadas por empresa contratada pelo 

CFP. 
 

 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

8.1. Outas informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da 

gestão no exercício 

 

 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 
As Tabelas A, B e C, apresentadas abaixo, informam a situação do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas inscritas no 

CRP16/ES em 31 de dezembro de 2014, e os valores em aberto da Anuidade de 2014 que constitui direito de recebimento 

da entidade e serão inscritos em Dívida Ativa Administrativa no próximo exercício. 

 

Tabela A – PESSOA FÍSICA  

Situação                              Quantidade 

(+) Inscritos até 31/12/2014 3.670 

Inscritos de 01/01/2014 a 31/12/2014 442 

(-) Isentos (maiores de 65 anos) até 31/12/2014 88 

Isentos (maiores de 65 anos) de 01/01/2014 até 31/12/2014 02 

(-) Cancelamentos até 31/12/2014 593 

Cancelamentos de 01/01/2014 a 31/12/2014 121 

(=) Possíveis Pagantes Até 31/12/2014 2.989 

  
Inscrição Secundária até 31/12/2014 136 

Inscrição Secundária de 01/01/2014 até 31/12/2014 12 

(-) Cancelamentos Inscrição Secundária até 31/12/2014 30 

(-) Cancelamentos Inscrição Secundária de 01/01 até 31/12/2014 18 

 
Tabela B - PESSOA JURÍDICA 

 
Situação                                         Quantidade 

(+) Inscritos até 31/12/2014 261 

Inscritos Ativos de 01/01/2014 até 31/12/2014 51 
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(-) Isentos até 31/12/2014 77 

Isentos de 01/01/2014 até 31/01/2014 19 

(-) Cancelamentos até 31/12/2014 109 

Cancelamentos de 01/01/2014 a 31/12/2014 03 

(=) Possíveis Pagantes Até 31/12/2014 75 

  Tabela C - INADIMPLÊNCIA PESSOA FÍSICA E  
                          PESSOA JURÍDICA / 2014 

 
        Débito Valor                Quantidade 

Pessoa Física R$ 385.539,01 1006 

Pessoa Jurídica R$ 17.006,41 38 

Total R$ 402.545,42 1044 

 

 

 

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (COF) 

 
      MEMBROS DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (COF) 

                 (período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Sheila de Oliveira Lopes da Silva (Conselheira Efetiva – Presidente) 

 Walter Lowal Braz Vieira (Conselheiro Efetivo) 

 Mônica Nogueira dos Santos (Psicóloga Convidada)  

 

      Equipe Técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF): 

 Fernanda Hayne Hott (09.06.2014 até 15.11.2014) 

 Paula Maria Valdetaro Rangel (a partir de 28.10.2014) 

 Maria Teresa Ruas Nogueira Pizetto 

 Thaís Alves Vieira  

 

      Coordenação Técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF): 

 Ruth Batista (até 14.04.2014) 

 Maria Teresa Ruas Nogueira Pizetto (a partir de 19.05.14) 

 

      Estagiária de Psicologia: 

 Paula Zanelato Belizário Brioschi (até 31.12.14) 

 

DATAS DE REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

     

01 23/01/14 11 07/04/14 21 07/07/14 31 11/11/14 

02 27/01/14 12 14/04/14 22 21/07/14 32 24/11/14 

03 03/02/14 13 15/04/14 23 28/07/14 33 01/12/14 

04 10/02/14 14 05/05/14 24 04/08/14 34 08/12/14 

05 17/02/14 15 19/05/14 25 11/08/14 35 16/12/14 

06 24/02/14 16 26/05/14 26 18/08/14 

07 10/03/14 17 02/06/14 27 25/08/14 

08 17/03/14 18 09/06/14 28 01/09/14 

09 24/03/14 19 16/06/14 29 06/12/14 
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PRINCIPAIS ASSUNTOS/DELIBERAÇÔES E AÇÕES 

 

Assunto: As principais ações da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) realizadas no ano de 2014 estão 

descritas na Planilha Informativa de Dados Quantitativos e Qualitativos que segue abaixo. 

Período: As ações da COF ocorreram no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2014, por meio de 

demandas que chegaram às Técnicas de Orientação, Fiscalização e Ética durante o expediente de atendimento ao 

público e eventos em que houve a participação de representantes do conselho de classe. Tais demandas foram 

discutidas semanalmente nas reuniões da COF, nas quais estiveram presentes Conselheiros(as) responsáveis, a 

Psicóloga Convidada, as Técnicas e a Coordenadora Técnica. 

 

Deliberação: Os assuntos pertinentes à COF foram discutidos nas reuniões desta Comissão, sendo deliberados 

pelos(as) Conselheiros(as) e Psicóloga Convidada presentes e executadas pelas técnicas, de acordo com a decisão 

pertinente a cada assunto. 

 

PLANILHA INFORMATIVA DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS REFERENTES                    

AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2014 

 

       ATENDIMENTO AO PÚBLICO
1
 

 

AÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Atendimento presencial 130 Atendimento ao público que compareceu pessoalmente ao 

CRP16/ES. 

Atendimento via telefone 1.625 Atendimentos ao público realizados por telefone. 

 

Atendimento via e-mail 

1.238 

E-mails enviados referentes à orientação profissional, fiscalização, 

denúncia, comunicação do CFP e CRP16/ES, divulgação de eventos, 

cursos e oportunidades de trabalho.  

 
1
  Os atendimentos ao público via telefone, a comunicação realizada através de e-mails e as orientações cabíveis 

foram dirigidas a psicólogos(as), estudantes de Psicologia e também à comunidade em geral. 

 

      DENÚNCIAS 

 

AÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Recebimento de 

denúncias em geral 

38 Denúncias contra psicólogos(as) ou empresas devido à atuação 

profissional irregular, e também denúncias por indício de exercício 

ilegal da profissão. 

 

       ADMINISTRATIVO 

 

AÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Documentos elaborados 

200 

Documentos produzidos pela equipe técnica, dentre eles: atas; 

projetos; ofícios enviados para instituições diversas; relatórios 

detalhados e notas técnicas de orientação à categoria.  

Consultas Nacionais 

133 

Consultas nacionais realizadas para checar inscrição profissional nos 

demais CRP´s do Brasil, advindas de publicações em geral nos 

jornais da região e denúncias recebidas. 

Convocatórias 

21 

Convocatórias executadas para realização de orientação sobre 

conduta/atuação profissional e esclarecimentos sobre a necessidade 

de inscrição de pessoa física ou jurídica junto ao CRP16/ES. 

Notificações de 

irregularidades 
07 

Notificações de irregularidades com relação à legislação profissional 

verificadas em visitas de fiscalização a PJ’s e demais instituições. 

10 31/03/14 20 30/06/14 30 03/11/14 
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Notificações / Intimações 

45 

Notificação de pessoas físicas e jurídicas para apresentação de 

documentos sobre as quais recai suspeita de exercício irregular/ilegal 

da profissão, obtida através de divulgações em meio eletrônico ou 

jornais da região, além de denúncias, para averiguação da 

obrigatoriedade ou não do registro junto ao CRP 16/ES. As 

Intimações para inscrição de Pessoa Jurídica junto ao Conselho, por 

sua vez, acontecem após análise do Contrato Social e outros 

documentos, realizada pela Assessoria Jurídica. 

       

       VISITAS TÉCNICAS 

 

AÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Visitas técnicas em geral 

111 

Visitas técnicas referentes à inscrição de pessoa jurídica, 

cancelamento, fiscalização, mudança de endereço, renovação do 

certificado, averiguação de denúncias em locais diversos e 

fiscalização junto aos Serviços Públicos onde há inserção de 

psicólogos(as).  

 

      REUNIÕES E PARCERIAS 

 

AÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Entrega de Carteira 

Profissional 
24 

Reuniões de Entrega de Carteira Profissional para orientação 

profissional, contando com a presença de 01 Conselheiro(a) do CRP 

16/ES, de 01 Técnico(a) de Orientação, Fiscalização e Ética e 01 

Agente Administrativo do CRP 16/ES. 

Eventos Externos 

 
33 Palestras, reuniões, fóruns e seminários. 

Reuniões com ASJUR – 

Assessoria Jurídica 

22 Realização de reuniões semanais como parte do programa “Quarta 

Jurídica”, cujo objetivo é o estudo da legislação do Sistema 

Conselhos e orientação para encaminhamentos de demandas da COF. 

Reuniões de equipe 99 Reuniões da equipe técnica para planejamento das atividades; 

reuniões da equipe técnica com outros setores do CRP16/ES e 

reuniões da Coordenadora Técnica com Conselheiros(as), Gerência e 

Coordenação de outros setores do CRP16/ES. 

 

Dentre as orientações realizadas pela COF aos(às) profissionais no decorrer do período compreendido entre janeiro e 

dezembro de 2014, destacam-se os seguintes assuntos: 

 

 Informações sobre cursos, eventos e Pós Graduação; 

 Orientações sobre o Código de Ética; 

 Legislação e outras normatizações sobre o exercício profissional; 

 Piso salarial, carga horária do(a) Psicólogo(a) e relações trabalhistas; 

 Avaliação psicológica (orientações sobre testes, laudos e aspectos técnicos da avaliação, perícias psicológicas); 

 Estágio e supervisão; 

 Cadastramento de sites para a prestação de serviço de orientação psicológica online; 

 Informações sobre editais de concursos públicos; 

 Abertura de consultórios, recibos, impostos; 

 Orientações técnicas sobre a atuação profissional em diversos campos; 

 Orientações sobre Contribuição Sindical; 

 Orientações sobre a elaboração/emissão de documentos por Psicólogos(as); 

 Informações sobre o Título de Especialista em Psicologia do Trânsito; 

 

PARTICIPAÇÃO/REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS E ÁREAS AFINS 

    

 Palestras para os cursos de Psicologia nas Instituições de Ensino Superior do ES sobre ética profissional para 

alunos(as) do curso de Psicologia; 

 Composição de mesas em eventos; 
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 Reuniões com CRESS; OAB e CDH para discussão e articulação de ações políticas e de fiscalização junto ao 

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES; 

 Reuniões com os(as) psicólogos(as) que atuam na área da socioeducação para acolhimento de denúncias e pedidos 

de orientação, retorno de visitas realizadas nas Unidades do Sistema Socioeducativo; 

 Reunião com o Delegado da Polícia Federal para discussão das normas de credenciamento dos(as) psicólogos(as) 

responsáveis pela avaliação psicológica para porte de arma; 

 Participação em encontros promovidos pelo CREPOP - CRP16/ES; 

 Participação em palestras e seminários, com temáticas pertinentes ao exercício profissional, promovidos pelo 

CRP16/ES e/ou outros órgãos, para capacitação da equipe técnica da COF; 

 Reuniões com representantes da Coordenadoria de Exames Médicos e Psicológicos do DETRAN-ES. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos dados apresentados, verificou-se o aumento da quantidade de orientações efetuadas, seja por telefone, e-mail ou 

orientações presenciais, quando comparados aos anos anteriores. No mesmo período em que houve esse crescimento no 

número de atendimento efetuados pela COF, observa-se uma queda na quantidade de notificações a Pessoas Jurídicas 

visitadas pela fiscalização.  

 

Acredita-se que esse aumento nos atendimentos se deu em virtude da aproximação da classe profissional de psicólogos(as) a 

este Conselho e também pelo crescente número de psicólogos(as) registrados(as) no Estado. Iniciativas como a reunião de 

entrega de carteira profissional aos(às) novos(as) psicólogos(as) inscritos(as), a participação do CRP16/ES em diversos 

eventos cujas temáticas envolvem o exercício profissional, a formação de parcerias com outros órgãos, além da visibilidade 

das ações nas redes e correio eletrônico são fundamentais para que a categoria profissional busque o Conselho, legitimando 

seu papel de orientar e fiscalizar o exercício profissional. 

 

Observou-se ainda o aumento de demandas provenientes do Judiciário, seja por meio de solicitações de visitas a instituições 

diversas, encaminhadas por Juízes e Promotores, seja através de pedidos de orientação acerca do exercício profissional no 

âmbito da Justiça, realizados por profissionais, Magistrados e sociedade civil. Também houve averiguações de denúncias de 

profissionais sobre condições inadequadas das instalações onde são oferecidos os serviços de Psicologia, uma vez que a 

inserção dos(as) psicólogos(as) ainda é recente no Estado.  

 

Ademais, foram realizadas diversas ações junto aos(às) profissionais que atuam no âmbito da socioeducação, seja no 

acolhimento e averiguação de denúncias, na realização de parcerias com outros órgãos, além do apoio técnico direto da 

COF ao GT da Socioeducação, o qual está sob a responsabilidade das Comissões de Direitos Humanos e de Políticas 

Públicas do CRP16/ES, visando o desenvolvimento ético do trabalho dos(as) psicólogos(as) da socioeducação. 

 

Diante do exposto, o CRP16/ES reafirma o compromisso frente a sua finalidade legal de orientar e fiscalizar o exercício 

profissional dos(as) psicólogos(as), cuidando para que a sociedade tenha serviços psicológicos prestados em condições 

apropriadas e por profissionais éticos, difundindo, assim, a importância da Psicologia como ciência e profissão.  

 

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

 

SHEILA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA 

Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 
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COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA (COE) 
As informações sobre as atividades exercidas pela Comissão de Orientação e Ética (COE) do CRP16/ES estão relacionadas 

a seguir: 
 

MEMBROS DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA (COE) 

     (período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Rebeca Valadão Bussinger (Conselheira Efetiva – Presidente) 

 Penélope Zecchinelli Sampaio (Conselheira Suplente)  

 Rebecca Fagundes e Costa (Conselheira Suplente) 

 

Equipe Técnica da Comissão de Orientação e Ética (COE): 

 Letícia Pires Dias (até 12.09.2014) 

 Fernanda Hayne Hott (13.09.14 a 15.11.2014) 

 Patricia Lopes Cordeiro (a partir de 28.10.2014)  
 

Assessoria Jurídica do CRP16/ES:  

 Bruna Gabrieli Vieira Souza Garioli  

Coordenação Técnica da Comissão de Orientação e Ética (COE): 

 Ruth Batista (até 14.04.2014) 

 Maria Teresa Ruas Nogueira Pizetto (a partir de 19.05.14) 

  
ENCAMINHAMENTOS DADOS AOS PROCESSOS DISCIPLINARES 

 

TOTAL DE PROCESSOS EM 2014: 16 processos disciplinares, sendo 09 processos disciplinares éticos em fase 

preliminar (PDE-FP), 06 processos disciplinares éticos (PDE) e 01 processo disciplinar ordinário (PDO). 

 

NOVAS REPRESENTAÇÕES: Foram recebidas 05 novas representações durante o período de janeiro a dezembro de 

2014. 

 

PARECERES DA COE APRESENTADOS EM PLENÁRIA: Foram apresentados em reunião Plenária 03 pareceres 

elaborado pela Comissão de Orientação e Ética (COE). 

 

RECURSOS AO CFP: Foi encaminhado 01 recurso ao CFP. 

 

ARQUIVAMENTOS: Não houve arquivamentos. 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADES: Foi aplicada 01 penalidade. 

 

SESSÕES OITIVAS E PERÍCIAS: Foram realizadas 03 sessões oitiva em instrução processual e não foi realizada 

nenhuma perícia. 

 

JULGAMENTOS: Houve 02 julgamentos. 

 

DEFENSOR DATIVO: Houve um despacho da Presidente da COE para nomeação de 01 defensor dativo. 

 

NOMEAÇÃO DE RELATOR: Foram nomeados em reunião Plenária 09 relatores. 

 

CONSULTAS (CRP´s e CFP): Foram realizadas e/ou respondidas 18 consultas diversas a Conselhos Regionais de 

Psicologia e ao CFP. 

 

CONSULTA DE REGULARIDADE ÉTICA: Houve 105 consultas a esta Comissão sobre a regularidade ética dos(as) 

psicólogos(as) inscritos(as) neste Conselho. 
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ESPELHOS DE PROCESSOS: Foram elaborados 16 espelhos de processos disciplinares ordinários, éticos e em fase 

preliminar. 

 

ARs ENVIADOS: Foram enviadas 49 cartas registradas a denunciantes, denunciados, advogados e instituições. 

 

DOCUMENTOS ELABORADOS: No período de janeiro a dezembro de 2014 foram elaborados 265 documentos tais 

como notificações, citações, intimações, ofícios, entre outros. 

 

DILIGÊNCIAS EM PROCESSOS: Foram realizadas 449 diligências em processos tais como conferência, juntada de 

documentos, paginação, cópias e verificação de dados. 

 

ATENDIMENTOS/CONSULTAS (PRESENCIAL, VIA TELEFONE): Foram realizadas 28 atendimentos/consultas 

presenciais e 55 via telefone.  

 

REUNIÕES ASJUR: Foram realizadas 23 reuniões de estudo do Código de Processamento Disciplinar (CPD) pelas 

Técnicas, Coordenadora Técnica e Assessora Jurídica.  

 

REUNIÕES COORDENAÇÃO COE: Foram realizadas 42 reuniões de planejamento e acompanhamento de atividades 

pela Coordenadora e Técnica de referência da COE. 

 

REUNIÕES COE: Foram realizadas 24 reuniões de janeiro a dezembro de 2014 para deliberações sobre os processos 

disciplinares. 

 

DATAS DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA (COE) 

Reuniões DA COE CRP16/ES - 2014 

MESES DIAS DA SEMANA 

JANEIRO - - - - - 

FEVEREIRO - - 14 19 - 

MARÇO - 10 14 26 28 

ABRIL - - 11 16 - 

MAIO - - 16 - 30 

JUNHO - - 13 - - 

JULHO 4 - 18 - - 

AGOSTO 8 - 15 - 29 

SETEMBRO - - 12 - 26 

OUTUBRO - 10 - 24  

NOVEMBRO 7 - - 21 - 

DEZEMBRO 5 - - 19 - - 

 

  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA (COE) 

                                      (período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Todos os processos em trâmite foram baixados em diligência para inspeção e houve andamento em paralelo de 

todos os processos, além de realização de tarefas como conferência, juntada de documentos, cópias e paginação. 

 Levantamento do andamento e dos prazos prescricionais de todos os processos. 

 Análises e readequação dos procedimentos em consonância com o Código de Processamento Disciplinar (CPD). 

 Participação da Assessora Jurídica em reunião Plenária para esclarecimentos jurídicos sobre processos 

encaminhados pela Comissão. 

 Análises preliminares dos processos pelas Conselheiras da Comissão de Orientação e Ética (COE). 
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Vitória/ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

 

REBECA VALADÃO BUSSINGER 

Presidente da Comissão de Orientação e Ética (COE) 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

 

                                   

                                                                       

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

MEMBROS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: 

                   (período entre 1º de janeiro de 2014 a atualmente)  

 

 Andrea dos Santos Nascimento (Conselheira Efetiva – Presidente) 

 Juliana Gomes de Figueiredo (Conselheira Efetiva)  

 Grayce Lourdes Amboss Merçon Leonardo (Conselheira Efetiva)  

 Rebeca Valadão Bussinger (Conselheira Efetiva)  

 Felipe Rafael Kosloski (Conselheiro Suplente) 

 Bárbara de Souza Malvestio (Conselheira Suplente) 

 

 

GT SOCIOEDUCAÇÃO 

 

 No total de 13 reuniões realizadas em 2014, sendo em:  

24 de janeiro; 07 de fevereiro; 14 de fevereiro; 14 de março; 28 de março; 11 de abril; 16 de maio; 27 de junho; 08 de 

agosto; 19 de setembro; 07 de novembro; 13 de novembro e 11 de dezembro. 

 

As reuniões aconteciam, a priori, quinzenalmente, e, no momento, estão acontecendo mensalmente, e tem por objetivo a 

construção de uma Nota Técnica para resguardar a prática dos(as) profissionais que atuam nessa área. 

 

 O GT Socioeducação é promovido pelos(as) Conselheiros(as) das Comissões de Direitos Humanos e Políticas 

Públicas e Sociais, com apoio da equipe técnica da COF e do CREPOP/ES. A participação é restrita aos(às) 

profissionais de Psicologia do Estado que trabalham com medidas socioeducativas em meio fechado no ES. 

 

DELIBERAÇÕES 

 

 Reunião com a SEJUS para conhecer o Manual do(a) Psicólogo(a) e Assistente Social no Sistema Penitenciário. 

 Encaminhamento de ponto de pauta para a reunião APAF em maio e dezembro de 2014 solicitando a criação de um 

GT Nacional para a elaboração de uma Resolução na área de Socioeducação. 

 

 

GT TRANS – LGBT 

 

 No total de 07 reuniões realizadas em 2014, sendo em:  

30 de maio; 21 de junho; 11 de julho; 04 de setembro; 18 de setembro, 30 de outubro e 06 de novembro. 

 

 Organização e realização do evento Seminário “15 Anos da Resolução CFP nº 001/1999: Por um exercício ético da 

Psicologia”, realizado no dia 25 de abril de 2014, no Auditório da Faculdade MULTIVIX – Vitória/ES. 

OBS.: O evento contou com a participação de cerca de 122 psicólogos(as), estudantes de Psicologia e sociedade civil.  

 

 Organização e mobilização de parceiros e entidades para a pauta: “atendimento à travestis e transexuais vítimas de 

violência doméstica em delegacias” a partir de demanda espontânea apresentada ao CRP16/ES pelo CAVVID.  

 Foi produzido um “Documento Sensibilizador”, assinado pelas instituições/entidades CRP16/ES, CRESS17/ES, 

CAVVID, CEDH/ES, Fórum LGBT, GOLD, OAB/ES, SEADH, SEMCID e UFES.  
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 O objetivo foi de sensibilizar sobre a situação dos(as) pessoas Trans que sofrem violência doméstica e familiar, e 

propôs que sejam implementadas medidas legais e administrativas, que garantam o tratamento igualitário pelos 

órgãos da SESP-ES e da PC-ES aos(às) mesmos(as).  

 Estiveram presentes nas reuniões: CRP16/ES, CRESS17/ES, CAVVID, CEDH/ES, MP/ES, OAB/ES e SEADH.  

 O GT TRANS (CRP16/ES, CRESS17/ES, OAB/ES, CAVVID) foi responsável por produzir o referido documento 

entregue às autoridades da SESP-ES e da PC-ES. 

 05 reuniões com a SESP, CEDH, SEADH, MPES, UFES, CRESS, CAVVID (PMV) no intuito de questionar a 

importância de que as DEAMS do Estado do ES atendam as travestis e transexuais vítimas de violência doméstica e 

que seus casos sejam compreendidos pela Lei Maria da Penha. 

 Reunião de articulação com a SEMUS/PMV para organização da atividade SEMUS/CRP na semana de cidadania 

LGBT de Vitória. 

 Participação na Semana de Cidadania LGBT de Vitória com mesa redonda e palestras 

          

DELIBERAÇÕES 

 A CPDH teve importante articulação nas atividades em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da comunidade 

LGBT, dando visibilidade ao tema junto à categoria profissional e à sociedade civil. 

 

PARTICIPAÇÕES 

 Participação no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CRIAD. 

 O CRP16/ES participa do Conselho Estadual dos Diretos da Criança e do Adolescente (CRIAD), sente este um 

espaço importante para discutir os Direitos Humanos das crianças e adolescentes Capixabas. 

 As reuniões ocorrem na última terça-feira de cada mês e pode ter vistorias, visitas técnicas e representações. 

 O representante do CRP16/ES, o Conselheiro Felipe Rafael Kosloski participa de duas Comissões:  

 

- COMISSÃO DE APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES: tem a missão de deliberar sobre o apoio aos Conselhos 

Tutelares no Espírito Santo. 

- CONSELHO CURADOR DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: responsável por deliberar sobre as 

prioridades de financiamento à Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desde 2009 que o FIA Estadual 

não financiava projetos e em 2014 foram 19 projetos totalizando o valor de R$ 1.300.000,00. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O grupo observou que pretende aumentar o número de reuniões abertas e com outras temáticas, de forma a fiscalizar 

equipamentos/instituições deliberados pela comissão. 

 

 

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

 

GRAYCE LOURDES AMBOSS MERÇON LEONARDO 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

 

 

COMISSÃO DE SÁUDE 

 

     MEMBROS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: 

     (período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Walter Lowal Braz Vieira (Conselheiro Efetivo – Presidente) 

 Bárbara de Souza Malvestio (Conselheira Suplente) 

 Patrícia Paiva Rocco Ramos (Conselheira Suplente)  

 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014 
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Reuniões realizadas com a categoria profissional 

 

As reuniões da Comissão de Saúde ocorreram na sede do CRP16/ES, e tiveram como objetivo geral: oportunizar às(aos) 

psicólogas(os) do estado do Espírito Santo um espaço de encontro, diálogo e discussão a respeito da atuação das(os) 

mesmas(os) na área da saúde. 

 

Neste ínterim, registrou-se o total de 06 reuniões da referida Comissão no decorrer no ano de 2014, a saber: 

 

 Reunião no dia 07 de fevereiro de 2014, no período de 15h30min às 17h => objetivou debater sobre as estratégias 

de mobilização da categoria profissional para as reuniões da referida comissão; 

 Reunião no dia 09 de maio de 2014, no período de 17h às 19h => objetivou a debater sobre a atuação profissional  

na atenção básica em saúde da pessoa com deficiência;  

 Reunião no dia 25 de julho de 2014, no período de 18h ás 20h => objetivou discutir sobre a violência obstétrica; 

 Reunião no dia 29 de agosto de 2014, no período de 18h ás 20h => objetivou contextualizar a categoria profissional 

a respeito da atual conjuntura da saúde mental no estado, e neste sentido, pensar táticas de mobilizar as(aos) 

psicólogas(os) para este tema; 

 Reunião no dia 19 de setembro de 2014, no período de 18h ás 21h => objetivou produzir uma nota de repúdio 

contra a violência obstétrica e a construção do seminário de saúde mental; 

 Reunião no dia 14 de novembro de 2014, no período de 18h ás 20h => objetivou debater sobre os desafios 

enfrentados pelas(os) psicólogas(os)  na saúde mental e atenção básica. 

 

Atividades Diversas 

 

Quanto às demais atividades, registram-se a participação de representantes da Comissão de Saúde em:  

 

Houveram 06 participações de representantes da Comissão de Saúde nas Reuniões Plenárias do Fórum Capixaba em 

Defesa da Saúde Pública realizadas na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espirito Santo (ADUFES): 

 

 Plenária ocorrida no dia 03 de janeiro de 2014, no período de 18h30min ás 21h => objetivou discutir sobre as 

implicações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) na gestão do Hospital Universitário do 

estado do Espírito Santo; 

 Plenária ocorrida no dia 16 de janeiro de 2014, no período de 18h30min ás 21h => objetivou ocupar espaços de luta 

da categoria, com destaque para a atuação profissional nas políticas públicas; 

 Plenária ocorrida no dia 19 de março de 2014, no período de 18h30min ás 21h => objetivou organizar uma 

manifestação pública no dia mundial da saúde; 

 Plenária ocorrida no dia 28 de março de 2014, no período de 18h30min ás 20h45min => objetivou pactuar sobre o 

Projeto de Lei envolvendo a Clínica Santa Isabel, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES; 

 Plenária ocorrida no dia 29 de abril de 2014, no período de 18h30min ás 21h => objetivou discutir sobre a 

participação do respectivo Fórum na Marcha da Maconha em Vitória/ES; 

 Plenária ocorrida no dia 17 de novembro de 2014, no período de 18h30min ás 20h45min, na Universidade Federal 

do Espírito Santo => objetivou discutir sobre a privatização do Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha/ES. 

 

Houveram 04 participações em manifestações ou apoio à elas: 

 

 Ato Público pela contratação dos(as) profissionais que passaram no concurso público em Vila Velha/ES, realizado 

no dia 10 de fevereiro de 2014, a partir das 16h em frente ao Ministério Público Estadual em Vitória/ES; 

 Participação na Marcha da Maconha, no dia 10 de maio de 2014, em Vitória/ES, que tinha como objetivo apresentar 

a legalização das drogas como uma alternativa a violência referente a guerra ás drogas;  

 Apoio a Caminhada pela saúde e Ato público em defesa da Saúde Pública, ocorrida no dia 07 de abril de 2014, em 

Vitória/ES, durante a tarde; 

 Apoio ao Ato Antimanicomial do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial realizado na Praia de Camburi, em 

Vitória/ES, ocorrido no dia 18 de maio de 2014, durante todo o dia, cujo objetivo foi dar visibilidade às pautas 

antimanicomiais. 

 

Houveram 10 participações em atividades: 

 

 Debate sobre o Programa do Governo do estado “Rede Abraço”, no dia 20 de fevereiro de 2014, no período de 19h 
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ás 22h. O debate foi proposto pela empresa de Cachoeiro de Itapemirim/ES “Atual Cursos e Consultoria”, que tinha como 

finalidade discutir sobre a Política Estadual de Saúde Mental, com ênfase em dependência química. Neste evento 

compuseram a Mesa Redonda o Sr. Ledir Porto, Coordenador Estadual do Programa Rede Abraço; Sr. Leonardo Pacheco 

Pontes, Secretário de Desenvolvimento Social; e a Conselheira do CRP16/ES, Sra. Bárbara de Souza Malvestio, 

representante do CRP16/ES; 

 Participação em reuniões do Grupo de Estudos de Prevenção de Suicídios acontecidas em 29.05.14; 18.06.14;  

29.07.14 e 26.08.14 nas quais se desenvolveu a organização do II Seminário sobre a Prevenção de Suicídios no ES.  

 Participação como membro organizador no II Seminário sobre a Prevenção de Suicídios no ES, ocorrido na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no dia 26 de setembro de 2014, no período de 8h ás 17h30min, que tinha como 

objetivo de levar adiante diferentes discussões, reflexões e ações necessárias para cuidar deste grave problema de Saúde 

Pública; 

 Participação de reuniões do Grupo de Estudos de Prevenção de Suicídios, acontecidas em 21.10.14; 25.11.14 e 

23.12.14, onde foi discutida a repercussão do II Seminário sobre a Prevenção de Suicídios no ES e estabelecidas metas para 

2015. 

 Participação na Reunião da Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público do município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, realizado no próprio Ministério Público do município, no dia 13 de outubro de 2014, no período de 9h ás 

12h, que tinha como proposta discutir sobre violações de direitos humanos na saúde do município em questão. 

 

Houve 01 evento organizado pela respectiva Comissão de Saúde: 

 

 Seminário “Saúde Mental, Rede e Cuidado: protagonismo contra práticas manicomiais!”, ocorrido na Casa dos 

Direitos em Vitória/ES, no dia 28 de novembro de 2014, no período de 14h30min ás 17h. Este encontro possibilitou a troca 

entre os(as) trabalhadores(as) psicólogas(os) e o Poder Judiciário a respeito de suas atuações dentro da Rede de Atenção 

Psicossocial. 

 

Houveram 02 participações nas reuniões da Comissão Interinstitucional de Desinstitucionalização da Clínica Santa 

Isabel: 

 Reunião ocorrida na sala de normalização da Secretaria Estadual de Saúde, no dia 07 de novembro de 2014, no 

período de 15h ás 17h, a fim de planejar a implementação da Rede de Atenção Psicossocial no estado do ES; 

 Reunião ocorrida na Secretaria Estadual de Saúde em Vitória/ES, no dia 12 de dezembro de 2014, no período de 

14h30 ás 16h, a fim de avaliar a implementação da Rede de Atenção Psicossocial no estado do ES. 

 

 

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

WALTER LOWAL BRAZ VIEIRA - PRESIDENTE 

Presidente da Comissão de Saúde 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

MEMBROS DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

(período entre 1º de janeiro de 2014 a atualmente)  

 

Penélope Zecchinelli Sampaio (Conselheira Suplente – Presidente) 

Andrea dos Santos Nascimento (Conselheira Efetiva)  

Felipe Rafael Kosloski (Conselheiro Suplente) 

Bárbara Lara de Araújo (Conselheira Suplente) 

Karina de Andrade Fonseca (Conselheira Suplente) 

 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014 

 

REUNIÕES REALIZADAS: No total de 08 reuniões em 2014, sendo em:  

04 de fevereiro; 14 de março; 22 de maio, 06 de junho; 06 de agosto; 14 de outubro; 21 de outubro e 09 de dezembro.  
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ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Atendimento à imprensa 

(período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014) 

 

 Foram realizados mais de 208 contatos com a imprensa (sejam demandas da Assessoria de Comunicação e/ou dos 

próprios veículos).  

 159 Contatos: envio de releases (busca de mídia espontânea) e atendimentos à imprensa.  

 49 Atendimentos à imprensa (demandas dos veículos para sugestão de fontes). 

 45 Inserções em rádios, TV, jornais e sites. 

 

MÍDIA ESPONTÂNEA  

(principais inserções, aparições ou citações do CRP16/ES na imprensa capixaba)  

 

 Exame psicológico não elimina candidato - Jornal A Tribuna (08 de março de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoção: 147 crianças e adolescentes na espera de novos pais – Jornal A Gazeta Online (22 de maio de 2014) 

 

Psicologia – Jornal A Gazeta – Cartas (10 de maio de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 Matéria sobre crimes de trânsito – Jornal A Gazeta - Fonte: Vice-Presidente Andréa Nascimento (13 de maio 

de 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicólogos querem ajuda para vítimas transexuais – Jornal A Tribuna (12 de junho de 2014) 
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 Mulher vira detetive para flagrar traição do marido – Jornal A Tribuna (18 de julho de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luta do Conselho em favor da identidade de gênero é grande destaque em AT - Jornal A Tribuna (19 de 

setembro de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erros na formação de motociclistas – Jornal A Tribuna (02 de outubro de 2014) 
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OUTRAS INSERÇÕES 

 

 Século Diário (27.03.2014) - Santa Isabel (Conselheira Bárbara Malvestio). 

 Rádio Universitária (25.04.2014) - Ent. Seminário 15 anos da Resolução CFP 01/1999. 

 Jornal A Gazeta, Carta (10.05.2014) - CRP - fiscalização da profissão 

 Record News (23.05.2014) - Lei da Palmada. Ent. (Conselheiro Walter Lowal). 

 Século Diário (09.06.2014) - Concurso Vila Velha/ES. 

 Jornal A Tribuna (08.07.2014) - Mortes trânsito (Conselheira Andréa Nascimento).  

 Jornal A Gazeta (19.08.2014) - Criança e adolescente (Conselheiro Felipe Kosloski).  

 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO ONLINE DO CRP16/ES, ADMINISTRADOS PELA ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO (DADOS DE 2014) 

 

FACEBOOK – Página de fãs do CRP16/ES na rede social 

 Curtidas – 3.260  

 Maior número de pessoas alcançadas em um post – 13.232 

 Maior visualização em único post – 4.290 

 Horário de fãs conectados – 22h – 1.216 (maior média) 

 Fãs por gênero – 83% mulheres / 17% homens  

 

YOUTUBE  

 Visualizações – 1.130 (entre 01.01 a 31.12.2014) 

 Minutos assistidos – 2.274 (idem) 

 

BLOG DO CRP16/ES  

 Visualizações – 20.517 

 Visitantes – 7.384 

 Visualizações por visitantes – 2,78 

 Postagens – 125 

 

LISTA DA COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS, DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES E DE ASSUNTOS 

POLÍTICOS 

 

MÊS DATA LOCAL 

JANEIRO 01 Vitória sedia a 3ª Oficina de Atenção Psicossocial em Emergências e 

Desastres! 

 
 

15 CRP-16 participa de plenária do Fórum Capixaba em Defesa da Saúde 

Pública! 

 

20 ATENÇÃO, categoria: Anuidade 2014 pode ser paga com desconto de 10% 

até 31 de janeiro! 

 

FEVEREIRO 06 ATO DENUNCIA CAOS NA SAÚDE PÚBLICA EM VILA VELHA! 
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13 Artigo: “Não somos defensores de bandidos”! – Diálogo com a sociedade 

para esclarecer os equívocos sobre o trabalho dos defensores de direitos 

humanos 

 

 

 

 14 Entrega de carteiras – foram realizadas 22 ao longo de 2014 

 

 
 

MARÇO  

 

7 

 

Direitos Humanos 

Resposta da CNDH do CFP à Cultura de violações de direitos fundamentais 

 

7 Ato Médico 

CFP participa de reunião e aponta problemas em novo projeto 

7  

8 de MARÇO É DIA INTERNACIONAL DA MULHER! 

Confira a homenagem do CRP-16 à data 
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12 12 de março é Dia Municipal Contra a Homofobia em Vitória! 

O CRP-16, representado por sua conselheira Rebeca Valadão em audiência 

pública  

 

 
 

19 Participe do “ES Restaurant Week” e ajude a Apae de Vitória 

Confira a lista dos restaurantes participantes e participe! 

 

25 Projeto que altera lei de drogas pode ser colocado em pauta ainda em março 

 
ABRIL  1 CRP-16 convoca categoria para ato público no Dia Mundial da Saúde, nesta 

segunda, 07 de abril 

https://www.facebook.com/254466947923660/photos/pcb.644783042225380/644782912225393/?type=1
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10 CRP-16 integra Comissão de Direitos Humanos do CFP 

Conselheira Rebeca Bussinger compõe CNDH do Conselho Federal, que já 

foi apresentada ao Senado 

 

 
 

10 

 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE: A Psicologia na rua! 

 
14 Seminário discute os 15 anos da Resolução CFP 001/1999 

Será no dia 25 de abril, sexta-feira, a partir das 08 horas, na Faculdade 

Multivix, em Vitória. Evento é aberto a psicólogas(os), estudantes de 

Psicologia e outros profissionais interessados 

17  

NOTA DE REPÚDIO 

IV Plenário do CRP-16 repudia postagem sobre combate ao crack no blog do 

jornalista Reinaldo Azevedo, no site da Revista Veja. Confira! 

https://www.facebook.com/254466947923660/photos/a.273555532681468.58460.254466947923660/656619847708366/?type=1
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 22 Seminário "15 anos da Resolução CFP 001/1999: por um exercício ético da 

Psicologia"! 

 
MAIO 8 CRP-16 participa do I Seminário Chuvas no ES 

Evento será nos dias 13, 14 e 15 de maio, na Ales e na Ufes. Veja como fazer 

a sua inscrição! 

 
9 NOTA PÚBLICA SOBRE O SUICÍDIO 

Documento é assinado pelo CRP-16 e outras entidades. Confira! 

16 Luta antimanicomial: CRP-16 participa de ato público neste domingo, 18 

http://crp16es.files.wordpress.com/2014/05/seminario_chuvas_no_es.jpg
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23 Roda de Conversa discute atuação nos serviços de Fortalecimento de Vínculo 

e de Proteção e Atendimento à Família 

 

Será na segunda-feira, 02 de junho, às 14h, no Conselho, em Vitória. Evento 

é organizado pela Comissão de Políticas Públicas e pelo CREPOP do CRP-

16. Faça aqui sua inscrição! 

 

JUNHO 4 CRP-16 na luta pelo respeito à identidade de gênero 

 

Conselho se articula a outros órgãos para buscar garantir que transexuais 

sejam amparadas/os pelos instrumentos legais de defesa dos gêneros com os 

quais elas/es se identificam 

4 CRP-16 marca presença em Seminário Internacional de Direitos Humanos  

 

Psicóloga Kesya Souza representa o Conselho em evento realizado pelo 

MPES 

 
5 NOTA PÚBLICA DE REPUDIO PELA SOLTURA DO RÉU CONFESSO 

DO HOMICÍDIO DE BÁRBARA RICHARDELLE 

 

25 “O QUE FAZ UM (A) PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA?” 

https://crp16es.files.wordpress.com/2014/06/img_5946.jpg
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JULHO 11 CFP mobiliza categoria pela aprovação das 30 horas 

Veja como entrar também nesta luta!  

 
 

11 Dia da Psicóloga e do Psicólogo: “Por que eu escolhi ser psicóloga/o”? 

 
28 Ciclo de debates mostra o empenho das/os profissionais para deixar o Paefi 

mais próximo do ideal 

Evento, organizado pelo CRP-16/CREPOP-ES, foi realizado na Ufes no dia 

25 de julho 

 

AGOSTO 7 Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia convida categoria para o IV 

Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão – “Os impactos da 

Psicologia na sociedade brasileira: A política da ciência e da profissão” 

 

19 Dia da Psicóloga e do Psicólogo: CRP-16 celebra a data com debate 

sobre as diferentes abordagens da Psicologia 

http://crp16es.files.wordpress.com/2014/06/banner_o_quefazpsi.jpg
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/07/30-horas-limpo.gif
https://crp16es.wordpress.com/2014/08/19/dia-da-psicologa-e-do-psicologo-crp-16-celebra-a-data-com-debate-sobre-as-diferentes-abordagens-da-psicologia/
https://crp16es.wordpress.com/2014/08/19/dia-da-psicologa-e-do-psicologo-crp-16-celebra-a-data-com-debate-sobre-as-diferentes-abordagens-da-psicologia/
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Clique na imagem para ampliar a programação 

 

27 27 de agosto - Dia da Psicóloga e do Psicólogo 

Confira a homenagem do CRP-16 à categoria! 

 
 

 

 

SETEMBRO 1 Evento do CRP-16 em homenagem ao Dia da Psicóloga e do Psicólogo: 

presidente do CRP-16 destaca crescimento da profissão durante abertura 

 
Presidente do Conselho, Hildiceia, faz a fala de abertura do evento em 

homenagem ao Dia da Psicóloga e do Psicólogo 

  

15 CRP-16 convida profissionais para a Comissão de Análise da Proposta 

Orçamentária 2015 

São duas vagas para profissionais com inscrição ativa junto ao CRP-16 e que 

tenham conhecimento de administração e finanças. Inscrições por e-mail até 

esta terça, 16 

 

18 Luta pelo respeito à identidade de gênero: chefe de Polícia recebe 

documento do GT Trans 

Delegado Joel Lyrio se dispõe a colaborar com o grupo de trabalho. Objetivo 

é garantir atendimento em delegacias judiciárias às pessoas transexuais, 

respeitando os gêneros com as quais elas se identificam 

http://crp16es.files.wordpress.com/2014/08/crp-programac3a7c3a3o.jpg
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/08/10383008_717778158259201_3602350742039725950_n.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/01/evento-do-crp-16-em-homenagem-ao-dia-da-psicologa-e-do-psicologo-presidente-do-crp-16-destaca-crescimento-da-profissao-durante-abertura/
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/01/evento-do-crp-16-em-homenagem-ao-dia-da-psicologa-e-do-psicologo-presidente-do-crp-16-destaca-crescimento-da-profissao-durante-abertura/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/09/segunda-materia.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/15/crp-16-convida-profissionais-para-a-comissao-de-analise-da-proposta-orcamentaria-2015/
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/15/crp-16-convida-profissionais-para-a-comissao-de-analise-da-proposta-orcamentaria-2015/
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/18/luta-pelo-respeito-a-identidade-de-genero-chefe-de-policia-recebe-documento-do-gt-trans/
https://crp16es.wordpress.com/2014/09/18/luta-pelo-respeito-a-identidade-de-genero-chefe-de-policia-recebe-documento-do-gt-trans/
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Chefe da PC, à esq., recebe o documento em reunião, realizada na sede do 

CRP-16, nesta quinta, 18 

 

26 Programa de Liberdade Assistida alcança bons resultados no município de 

Serra  

 

 
Profissionais acompanham evento, realizado na Ufes 

 30 CRP-16 abre licitação para contratar empresa especializada em 

desenvolvimento de sites 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 1º Adesão à campanha: 

  
 

 

 03 Eleições e Laicidade: Confira a Carta dos Conselhos Regionais de Psicologia 

à população brasileira sobre o discurso religioso nas eleições 

 

 06 Assembleia aprova reajuste de 5,82% nas anuidades do CRP-16 para 2015 

https://crp16es.files.wordpress.com/2014/09/pc_crp.jpg
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/09/ciclo_capa.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/10/06/assembleia-aprova-reajuste-de-582-nas-anuidades-do-crp-16-para-2015/
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Decisões da categoria foram tomadas na assembleia, realizada no dia 04 de 

outubro, em Vitória. Acima, profissionais aprovam o reajuste para anuidade 

de Pessoa Física 

  

 18 Definida a empresa que fará o novo site do CRP-16 

18 empresas retiram edital para participar da licitação, mas apenas uma 

comparece no dia da abertura dos envelopes. Contrato será homologado dia 

15 de outubro 

  

 31 PL 30 Horas já está na Casa Civil da Presidência da República 

 
 

 31 CRP-16 participa de evento sobre “Cyber Psicologia” 

 

 
Encontro foi na Multivix, dia 22 de outubro 

 

 

NOVEMBRO   3 CRP-16 convida para debate sobre o filme "Ela" 

 

Roda de conversa será após a exibição do longa-metragem de Spike Jonze. É 

nesta terça, 04, às 18 horas, no Cine Metrópolis, na Ufes. Participe! 

https://crp16es.files.wordpress.com/2014/10/votacao_pf_blog.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/10/13/definida-a-empresa-que-fara-o-novo-site-do-crp-16/
https://crp16es.wordpress.com/2014/10/31/pl-30-horas-ja-esta-na-casa-civil-da-presidencia-da-republica/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/10/10632857_753745977994104_6815055710376394477_n.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/10/31/crp-16-participa-de-evento-sobre-cyber-psicologia/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/11/multivix-2014.jpg
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 14 CRP-16 é eleito como representante titular no Conselho Estadual de Defesa 

do Idoso 

Posse está prevista para o dia 1º de dezembro, às 10 horas, no Palácio 

Anchieta, em Vitória 

  COMEÇA O “CONGRESSÃO”! 

 Aplicativo para tablets e smartphone e infográfico sobre o IV CBP trazem 

facilidades aos participantes. Confira os detalhes!  

 
 

 20 CRP-16 apresenta pesquisa Re-conhecer quem somos no IV CBP 

Apresentação foi em momento de debate do CFP sobre a importância do 

resgate da Memória da Psicologia Brasileira 

 
 

  CRP-16 participa de encontro sobre a relação da Justiça com o SUAS 

Evento reúne psicólogas(os), assistentes sociais e operadores do Direito de 

toda a Região Sudeste  

 

http://crp16es.wordpress.com/2014/11/03/crp-16-convida-para-debate-sobre-o-filme-ela/#more-1027
https://crp16es.wordpress.com/2014/11/19/comeca-o-congressao/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/11/boletim_cbp_023_01.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/11/20/crp-16-apresenta-pesquisa-re-conhecer-quem-somos-no-iv-cbp/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/11/cfp-memorias-300x239.png
https://crp16es.wordpress.com/2014/11/20/crp-16-participa-de-encontro-sobre-a-relacao-da-justica-com-o-suas/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/11/crp_suas_jus.jpg
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Encontro acontece no auditório do MPES, em Vitória 

 

 25 MANIFESTO EM DEFESA DA DEMOCRACIA NOS CONSELHOS DE 

PSICOLOGIA 

 28 Seminário destaca importância do fortalecimento da Raps e luta de 

fórum por fechamento de clínica 

Comissão de Saúde do CRP-16 realiza evento na Casa dos Direitos, em 

Vitória 

 
 

 

DEZEMBRO 1 Dia Mundial de Luta Contra a Aids: “fazer teste de HIV não é como furar o 

dedinho para medir a glicose” 

 
 2 CRP-16 é empossado em assento titular no Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa 

 
 2 CFP promove debate sobre a despatologização das Identidades trans 

e travestis 

Ativistas, profissionais e pesquisadores debaterão os marcos legais do 

atendimento à saúde e o panorama político da luta pela despatologização de 

travestis e transexuais. Atividade será transmitida online, na terça (02), às 20 

h 

https://crp16es.wordpress.com/2014/11/28/seminario-destaca-importancia-do-fortalecimento-da-raps-e-luta-de-forum-por-fechamento-de-clinica/
https://crp16es.wordpress.com/2014/11/28/seminario-destaca-importancia-do-fortalecimento-da-raps-e-luta-de-forum-por-fechamento-de-clinica/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/11/img_6486.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/02/cfp-promove-debate-sobre-a-despatologizacao-das-identidades-trans-e-travestis/
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/02/cfp-promove-debate-sobre-a-despatologizacao-das-identidades-trans-e-travestis/
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 03 CRP-16 convida a categoria para o encontro: “Psicologia em debate com a 

travestilidade e a transexualidade” 

 
 

 11 Assista à APAF neste fim de semana 

Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças (APAF) será neste 

sábado, 13, e domingo, 14, de dezembro. A reunião será transmitida ao vivo 

pelo site do CFP. Acompanhe 

 

 22 Anuidade de 2015: pague em cota única, sem desconto, até o dia 31 

de março! 

 
 

 

 

 

https://crp16es.wordpress.com/2014/12/02/cfp-promove-debate-sobre-a-despatologizacao-das-identidades-trans-e-travestis/#more-1115
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/02/crp-16-convida-a-categoria-para-o-encontro-psicologia-debate-com-a-travestilidade-e-a-transexualidade/
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/02/crp-16-convida-a-categoria-para-o-encontro-psicologia-debate-com-a-travestilidade-e-a-transexualidade/
https://crp16es.files.wordpress.com/2014/12/10846786_313215828879190_1468737864_n.jpg
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/11/assista-a-apaf-neste-fim-de-semana/
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/22/prezadas-psicologas-e-prezados-psicologos/
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/22/prezadas-psicologas-e-prezados-psicologos/
https://crp16es.wordpress.com/2014/12/22/prezadas-psicologas-e-prezados-psicologos/#more-1161
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AVALIAÇÃO 

 

A Comissão de Comunicação do CRP16/ES avalia que suas atividades são de grande importância para o Conselho, uma vez 

que ela cuida dos principais meios de comunicação da entidade com a categoria profissional. Consegue inserir as atividades 

do Regional na imprensa capixaba, buscando ampliar as discussões da Psicologia para toda a sociedade, sempre com foco 

na promoção dos direitos humanos e de uma melhor qualidade de vida, usando para isso todo o conhecimento técnico, 

teórico e científico da área. Para o próximo ano de 2015, a referida Comissão pretende aumentar o número de reuniões 

abertas e com outras temáticas, de forma ampliar as discussões acerca de mídia e subjetividade. 

 

Vitória-ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 

Presidente da Comissão de Comunicação 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

 

SETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CRP16/ES 

 
PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS ONLINE DO CRP16/ES 

 
Para divulgação eletrônica das diversas atividades do CRP16/ES e informações de interesse dos(as) profissionais 

psicólogos(as), o Conselho, atualmente, se utiliza da página de fãs na rede social – Facebook, de um blog na Web, de um 

canal no Youtube, bem como de mailing – enviado aos e-mails que os(as) profissionais informam ao Conselho quando se 

inscrevem à autarquia e/ou atualizam seus contatos junto ao CRP16/ES.   

 

Até setembro de 2013, o Conselho utilizava boletins eletrônicos, enviados quinzenalmente aos(às) profissionais. Porém, este 

serviço foi suspenso, desde quando o site que o CRP16/ES tinha na Web fora invadido (hackeado), conforme se explica na 

sequência deste documento.   
 

Dados gerais de 2014 De janeiro de  

À dezembro 

Atendimento à 

Imprensa 

49 

Contatos com a 

imprensa 

159 

Inserções na imprensa 

(Rádio, Sites, TV e 

impressos) 

45 

Coberturas de eventos 48 

Reuniões da Comissão 08 

 
 

ATENDIMENTO À IMPRENSA 
 

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014 foram realizados mais de 208 contatos com a imprensa (sejam 

demandas da Assessoria e/ou dos próprios veículos).  

 159 Contatos – envio de releases (busca de mídia espontânea) e atendimentos à imprensa 

 49 Atendimentos à imprensa (demandas dos veículos para sugestão de fontes)  

 45 Inserções em rádios, TV, jornais e sites  

 

Destaque para a ação política do CRP16/ES em favor das transexuais, que recebeu divulgação da imprensa capixaba entre 

os meses de junho e setembro de 2014, após o evento que o CRP-16 em homenagem aos 15 anos da Resolução 01/1999 do 
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Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

 

Reuniões com gestores públicos, bem como com o então Chefe da Polícia Civil do ES, tinham a finalidade de amparar as 

transexuais femininas pela Lei Maria da Penha, bem como garantir o atendimento a essas pessoas em delegacias 

especializadas em atendimento às mulheres.   

 

COBERTURA DE EVENTOS 
Por meio de sua Assessoria de Comunicação (Ascom), o CRP16/ES faz a cobertura fotográfica e jornalística de 

seus eventos, bem como dos quais o Conselho é convidado a participar. As entregas da carteira de identidade 

profissional aos(às) novos(as) psicólogos(as), também são registradas pela Ascom ao longo do ano. Em 2014, 

foram quase 50 eventos com cobertura da Assessoria de Comunicação e posterior divulgação nos canais de 

comunicação da autarquia com a categoria.  
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CRP16/ES 

 
SITE DO CRP16/ES É “HACKEADO” 
www.crp16.org.br – é o endereço eletrônico do CRP16/ES na web e um dos principais canais de comunicação com a 

categoria profissional da Psicologia.  
 
Cumpre informar que o site do CRP16/ES teve um problema em setembro de 2013, ficando algumas semanas fora do ar. 

Embora tenha sido reparado, no final do mês de outubro de 2013, o site teve um novo problema, dessa vez foi “hackeado”. 

Algum “hacker” utilizou a página do Conselho para tentar invadir os servidores do Bank of America. E isso deve ter 

ocorrido pois a plataforma de gerenciamento do então site do CRP16/ES ficou sem atualizações por alguns anos, facilitando 

o processo de invasão da página.   

 

Após ter o site “hackeado”, o Conselho conseguiu resguardar o conteúdo que lá estava, bem como a URL da página. A 

informação da invasão ao site foi noticiada à categoria profissional pelos canais de comunicação do Conselho: página de fãs 

no Facebook; e-mail; e no blog: www.crp16es.wordpress.com, criado, em novembro de 2013, para substituir, 

temporariamente, o site até a construção da nova página.   

 

Ressalta-se que o setor jurídico do CRP16/ES, ainda em 2013, já havia providenciado a lavratura de um boletim de 

ocorrência ao órgão policial competente para instaurar e formalizar uma investigação em relação ao crime virtual praticado 

na página do site do CRP16/ES, e encontra-se em cumprimento das providências judiciais. 
 
Esclarece-se que diante de tais problemas, a Ascom do CRP16/ES ficou impossibilitada de continuar produzindo os jornais 

online, que eram feitos baseados na estrutura física e administrativa do referido site. O retorno do jornal online será 

decidido, após o novo site ficar disponível.  
 
Novo site do CRP16/ES: 

 

A partir de março de 2014, a Comissão de Comunicação do CRP16/ES  juntamente com a Assessoria de Comunicação do 

Conselho começou a trabalhar no projeto do novo site do CRP16/ES. O processo contou com a reunião de propostas de 

todos(as) funcionários(as) e conselheiros(as) do CRP16/ES, baseando-se ainda em páginas de outros Conselhos Regionais, 

como a do Conselho Federal de Psicologia, a fim de criar um novo site mais moderno e dinâmico para atender os(as) 

profissionais, à comunidade e à imprensa capixaba.  

 

Nos meses seguintes, foi feita a compilação das propostas apresentadas a fim de se idealizar um layout, bem como qual 

seria o conteúdo da nova página. Após definido o objeto a ser orçado, o Conselho abriu o processo licitatório para 

contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sites. 

  

Em 18 de outubro de 2014, foi definida a empresa responsável pela construção da nova página do Conselho. A partir daí, a 

empresa recebeu as propostas compiladas e passou a trabalhar no layout da nova página.  

 

O processo se estendeu até meados de fevereiro de 2015, com reuniões para fazer acertos e alterações, solicitados pelo IV 

Plenário do CRP16/ES a partir da apresentação do layout. A Ascom do Conselho já repassou o conteúdo – do site antigo, 

que ficou guardado em plataforma gerencial idêntica a do novo site, à empresa responsável pela construção.  

http://www.crp16.org.br/
http://www.crp16es.wordpress.com/
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A empresa ficou de apresentar o site – finalizado – até o final de abril de 2015, para a partir daí, o Conselho reestabelecer 

sua página e seu endereço na Web.  
  
FANPAGE DO CRP16/ES NO FACEBOOK 

 

 Fanpage do CRP16/ES no Facebook: facebook.com/crp16es.  

Curtidas – 3260  

Maior número de pessoas alcançadas em um post – 13.232 

Maior visualização em único post – 4.290 

Horário de fãs conectados – 22h – 1.216 (maior média) 

Fãs por gênero – 83% mulheres / 17% homens  

*Dados acima de 2014 - (Atualmente a página registra 3.532 curtidores – números de 08 de abril de 2015) 

 

BLOG DO CRP-16 
Visualizações – 20.517 

Visitantes – 7.384 

Visualizações por visitantes – 2,78 

Postagens – 125 

*Dados de 2014 

 

YOUTUBE DO CRP16/ES 
 

Página onde são inseridos vídeos de entrevistas, atividades, comemorativos relativos ao CRP16/ES: 

http://www.youtube.com/user/Comunicacaocrp 

 

Visualizações – 1.130 (entre 01/01 a 31/12/2014) 

Minutos assistidos – 2.274 (idem) 

*Dados de 2014 

 

COMISSÃO DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO DO TÍTULO PROFISSIONAL DE ESPECIALISTA (CATE) 

 

MEMBROS DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO DO TÍTULO PROFISSIONAL DE 

ESPECIALISTA (CATE)  

                           (período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Hildicéia dos Santos Affonso (Conselheira Efetiva – Presidente) 

 Karina de Andrade Fonseca (Conselheira Suplente)  

 Patrícia Paiva Rocco Ramos (Conselheira Suplente) 

 

A Comissão de Análise para a Concessão do Título Profissional de Especialista, tem como objetivo, emitir parecer quanto à 

concessão ou não do Título Profissional de Especialista; fortalecer o Título Profissional de Especialista; apoiar as ações 

realizadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) quanto ao Título Profissional de Especialista. 

 

São atribuições da Comissão de Análise para a Concessão do Título Profissional de Especialista: 

 Representar o CRP16/ES, no que se refere à Comissão de Título Profissional de Especialista, em juízo ou fora  

 dele;  

 Cumprir as diretrizes e Resoluções oriundas do CNP vigente;  

 Cumprir a Resolução nº 13/2007 - CFP e suas substitutas ou complementares;  

 Analisar documentos relativos à obtenção do Título Profissional de Especialista protocolados no CRP16/ES; 

 Designar Relator(a) que proferirá parecer pela concessão ou não do pedido, devendo a opinião, em caso de 

indeferimento, ser motivada;  

http://www.youtube.com/user/Comunicacaocrp
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 Submeter à aprovação do Plenário do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES pareceres proferidos 

pelos(as) Relatores(as). 

 Elaborar o Projeto de Orçamento Anual e o Relatório de Prestação de Contas Anual; 

 Elaborar Relatório Semestral das atividades realizadas para apreciação da Plenária; 

 

A quantificação das concessões em relação ao Título Profissional de Especialista pelo CRP16/ES, no ano de 2014, está 

demonstrada na tabela abaixo:  

 

 

 

HILDICÉIA DOS SANTOS AFFONSO 

Presidente da Comissão de Análise para Concessão do Título Profissional de Especialista  

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 

 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) do Espírito Santo tem como finalidade 

apresentar os principais resultados produzidos pela Rede CREPOP/CFP ao longo do ano de 2014, no âmbito da investigação 

da prática profissional e das demais atividades executadas pelo CREPOP/ES no CRP16/ES.  

 

O CREPOP/ES - CRP16/ES buscou também realizar de maneira efetiva as atividades propostas pela Coordenação Nacional 

do CREPOP - CFP, além de atender as demandas solicitadas pelas Comissões do CRP16/ES, principalmente de Direitos 

Humanos, e, Políticas Públicas e Sociais, além da Diretoria e da Plenária do CRP16/ES. 

 

MEMBROS DO CREPOP/ES 

(período entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014)  

 

 Andrea dos Santos Nascimento (Conselheira Efetiva – Responsável) 

 Karina de Andrade Fonseca (Conselheira Suplente – Responsável) 

 Mariana Moulin Brunow Freitas (Assessora Técnica) 

 Thávita Biasutti Sanson (Estagiária de Psicologia)  

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 Consulta Pública “Relações Raciais – Referências Técnicas para a Prática da(o) Psicóloga(o)” 

Data: Entre os dias 09 de dezembro de 2013 a 09 de fevereiro de 2014 

Objetivo: O processo de Consulta Pública, dentro da metodologia do CREPOP, faz parte do 3º Circuito do Ciclo de 

Pesquisa. O seu objetivo é abrir um diálogo sobre os diversos temas onde a Psicologia encontra-se inserida no espaço 

público 

O processo de Consulta Pública em 2014 foi realizado conforme calendário aprovado e disponibilizado nacionalmente. O 

processo contou com um documento disponibilizado aos profissionais e alcançou-se 181 acessos no site do CREPOP/CFP.  

 

 Apoio nas Ações da “Comissão de Políticas Públicas e Sociais” 

ESPECIALIDADES POR CURSO POR CONCURSO TOTAL 

TRÂNSITO 13 05 18 

CLÍNICA 02 01 03 

NEUROPSICOLOGIA 01 00 01 

HOSPITALAR -- -- 00 

JURÍDICA -- -- 00 

ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 00 03 03 

EDUCACIONAL ESCOLAR -- -- 00 

PSICOMOTRICIDADE -- -- 00 

PSICOPEDAGOGIA 00 01 01 

PSICOLOGIA DO ESPORTE -- -- 00 

TOTAL 16 10 26 
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Objetivo: Debates sobre a atuação da(o) Psicóloga(o) no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

 

a) “Roda de Conversa: a Atuação da(o) Psicóloga(o) no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

(SCFV) e no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)” 

Data: No dia 02 de junho de 2014 (segunda-feira) 

Local: Auditório da sede do CRP16/ES 

 

b) “Ciclo de Debates: a Atuação da(o) Psicóloga(o) no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI)” 

Data: No dia 25 de julho de 2014 (sexta-feira) 

Local: Auditório IC-II, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)  

 

c) “Ciclo de Debates: a Atuação da(o) Psicóloga(o) no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC)” 

Data: No dia 19 de setembro de 2014 (sexta-feira) 

Local: Auditório do CCJE da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)  

 

 Apoio no GT da Socioeducação 

Datas: Nos dias 24 de janeiro, 07 e 14 de fevereiro, 14 e 28 de março, 11 de abril, 16 de maio, 27 de junho, 08 de agosto, 19 

de setembro, 07 e 13 de novembro de 2014 

Local: Sede do CRP16/ES 

Objetivo: Discutir as condições de trabalho das(os) Psicólogas(os) que atuam com medidas socioeducativas de internação e 

propor mudanças na atuação dentro desta instituição  

 

 Apoio no GT Trans – LGBT  

Datas: Nos dias 30 de maio, 27 de junho, 11 de julho, 04 e 18 de setembro, 30 de outubro e 06 de novembro de 2014 

Local: Sede do CRP16/ES 

Objetivo: Discutir sobre a situação das(os) Trans que sofrem violência doméstica e familiar.  

 

 Evento “Dia da Psicóloga e do Psicólogo” 

Data: No dia 30 de agosto de 2014 (sábado) 

Horário: Entre 08 às 18 horas  

Local: Auditório da Instituição de Ensino Superior MULTIVIX – Unidade Vitória 

Objetivo: Debater sobre a Psicologia e direcionado às Psicólogas e aos Psicólogos, às(aos) Estudantes de Psicologia, 

Pesquisadoras(es), Professoras(es) de Psicologia e, também, às(aos) demais profissionais interessadas (os) na temática. 

 

 Evento “Seminário 15 Anos da Resolução CFP nº 001/1999: por um exercício ético da profissão” 

Data: No dia 25 de abril de 2014 (sexta-feira) 

Horário: Entre 08 às 18 horas 

Local: Auditório da Instituição de Ensino Superior MULTIVIX – Unidade Vitória 

Objetivo: Debater a temática “Direitos Sexuais e Reprodutivos, Psicologia e Laicidade”, com o objetivo de ampliar e 

proporcionar a troca de conhecimentos, experiências e opiniões sobre o tema.  

 

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS 

 

 Aproximação com a Academia 

a) Universidade Federal do Espírito Santo 
Data: No dia 03 de julho de 2014 (quinta-feira) 

Horário: A partir das 13 horas 

Local: Universidade Federal do Espírito Santo 

Objetivo: Debater sobre Políticas Públicas e Crepop com alunas(os) do Curso de Psicologia, na disciplina Psicologia Social 

e do Trabalho.  

 

b) Multivix – Unidade Nova Venécia 

Data: No dia 15 de novembro de 2014 (sábado) 

Horário: A partir das 08h30min 
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Local: Centro de Referência de Assistência Social – Nova Venécia 

Objetivo: Debater sobre Diversidade Sexual e Crepop com alunas(os) do Curso de Psicologia. 

 

 “I Encontro Nacional do Sistema Socioeducativo” 

Datas: Nos dias 13 a 14 de março de 2014 (quinta e sexta-feira, respectivamente) 

Horário: Entre 08 às 17 horas 

Local: Auditório do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

Objetivo: Participar (ouvinte) do evento organizado pelo “Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e Socioeducativo”. 

 

 IV Capacitação da Lei Maria da Penha 

Data: No dia 28 de março de 2014 (sexta-feira) 

Horário: Entre 09 às 12 horas  

Local: Auditório da Procuradoria Geral da Justiça do Espírito Santo 

Objetivo: Participar (ouvinte) da capacitação promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF e do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher – NEVID.  

 

 “Seminário Internacional de Direitos Humanos” 

Datas: Nos dias 29 e 30 de março de 2014 (quinta e sexta-feira, respectivamente) 

Horário: Entre 09 às 18 horas, no Cerimonial MS BUFFET 

Objetivo: Participar (ouvinte) do evento promovido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF e do Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa da Cidadania 

– CACC, e pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos. 

 

 “Seminário de Pesquisa: PesquisarCom e Ator-Rede” 

Datas: Nos dias 1º e 03 de outubro de 2014 (quarta e sexta-feira, respectivamente) 

Horário: Entre 14 às 17 horas 

Local: Auditório IC-2 da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Objetivo: Participar (ouvinte) de palestras sobre metodologias de pesquisa. 

 

 “Treinamento Nacional do Crepop” 

Data: No dia 08 de outubro de 2014 (quarta-feira) 

Horário: De 08 às 18 horas 

Local: Na sede do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília 

Objetivo: Discutir a respeito da metodologia do Crepop. 

 

 “Reunião Nacional do Crepop” 

Datas: Nos dias 28 e 29 de novembro de 2014 (sexta-feira e sábado, respectivamente) 

Horário: De 09 às 18 horas  

Local: Na sede do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília 

Objetivo: Discutir sobre a pesquisa “Direitos Sexuais e Reprodutivos”. 

 

                                                              Vitória/ES, 20 de dezembro de 2014. 

 

ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 

Conselheira Responsável pelo Crepop/ES 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

 

KARINA DE ANDRADE FONSECA 

Conselheira Responsável pelo Crepop/ES 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 
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MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS 

Assessora Técnica do Crepop/ES 

Gestão 2013-2016 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

 

REPRESENTAÇÕES DO CRP16/ES  

 

O CRP16/ES está presente em diversos Conselhos de Direitos, Órgãos de Controle Social, Fóruns, de âmbito estadual e 

municipal, a saber: 

 

ÓRGÃO DE  

CONTROLE SOCIAL 

TELEFONE REPRESENTANTE E-MAIL 

 

Conselho Municipal  

de Assistência Social  

(COMASV) – Vitória 

 

comasv@vitoria.es.gov.br 

 

 

3382-6178 

3382-6177 

 

 

Juliana Brunoro de Freitas 

 

 

julianabrunoro@gmail.com 

 

Conselho dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência 

(CONDEF) 

 

condef@seadh.es.gov.br  

 

3227-4811 

3324-6591 

 

Alcionis Ennes de Oliveira 

Nascimento 

aennesoliveira@hotmail.com 

Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Mulher 

(CEDIMES) 

 

cedimes@seadh.es.gov.br 

 

3327-4811 

3324-6951 

3324-7126 

Fábia da Silva                 

Salles Dias 

 

Mirian Becchieri Cortez 

 

fabia_teldias@hotmail.com 

 

mibecz@yahoo.com.br 

 

Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa 

(CEDDIPI) 

 

ceddipi@seadh.es.gov.br 

 

3227-4811 

 

Cleilson Teobaldo                   

dos Reis 

 

cleilson.teoreis@@gmail.com 

 

Conselho Estadual de Trânsito 

(CETRAN/ES) 
 

3224-3794 

 

Andrea dos Santos 

Nascimento 

 

andreanas@gmail.com 

 

Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CRIAD) 

 

criad2@gmail.com 

criad@sejus.es.gov.br 

 

3132-1852 

 

Felipe Rafael Kosloski 

 

Juliana Gomes de 

Figueiredo 

 

psicologofelipe@gmail.com 

 

figueiredo-juliana@hotmail.com 

Fórum Capixaba de Segurança 

Pública 

 

forumseguranca.es@gmail.com 

 

3382-5589 

 

Andrea dos Santos 

Nascimento 

 

andreanas@gmail.com 

 

mailto:comasv@vitoria.es.gov.br
mailto:condef@seadh.es.gov.br
mailto:cedimes@seadh.es.gov.br
mailto:mibecz@yahoo.com.br
mailto:ceddipi@seadh.es.gov.br
mailto:criad@sejus.es.gov.br
mailto:forumseguranca.es@gmail.com
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Fórum Estadual em Defesa dos 

Direitos LGBT 

 

es.forumlgbt@gmail.com 

4009-7748 Camilla R. Medalane 

Cravinho 

 

Laís Sudré Campos 

camillamedalane@yahoo.com.br 

 

 

laisudre@gmail.com 

Aliança Capixaba pela 

Cidadania LGBT 

 

alianca.lgbt.es@gmail.com 

 Gustavo Tassis Baptista 

 

 

gustavotassis@outlook.com  

tassisgustavo@gmail.com 

Fórum Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

(FNDCA) 

 

3132-1852 

 

Felipe Rafael Kosloski 

 

psicologofelipe@gmail.com 

 

Movimento Cidadão em Defesa 

dos D. Humanos e das Políticas 

Sociais 

 

 Andrea dos Santos 

Nascimento 

 

Cleilson Teobaldo                  

dos Reis 

 

andreanas@gmail.com 

 

 

cleilson.teoreis@gmail.com 

Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte 

 

3322-4271 

 

Walter Lowal Braz Vieira 

 

wlowal@gmail.com 

 

Fórum Capixaba em Defesa da 

Saúde Pública 

 

 Bárbara de Souza 

Malvestio 

 

barbara.malvestio@gmail.com 

 

Grupo de Prevenção do Suicídio  

Núcleo de Estudos em Ciência e 

Espiritualidade (NECE/UFES) 

faleconosco@sauesp.org.br 

 Walter Lowal Braz Vieira wlowal@gmail.com 

 

 

O CRP16/ES está presente no Grupo de Trabalho e na Comissão, ambos de âmbito federal, a saber: 

 

Crepop - Política Indutora 

 

Conselho 

Federal de 

Psicologia 

(CFP) 

Andrea dos Santos 

Nascimento 

 

andreanas@gmail.com 

 

GT de Laicidade & Psicologia 

 

Conselho 

Federal de 

Psicologia 

(CFP) 

Diemerson Saquetto saquettto@gmail.com 

GT de Trabalho Especial para 

tratar da suspensão da 

Resolução CFP nº 12/11 

Conselho 

Federal de 

Psicologia 

(CFP) 

Flávia Borges de Deus flaviabd@hotmail.com 

Comissão de Direitos Humanos 

no Conselho Federal de 

Psicologia (CNDH) 

Conselho 

Federal de 

Psicologia 

(CFP) 

Rebeca Valadão Bussinger rebecabussinger@hotmail.com 

 
 

 

mailto:camillamedalane@yahoo.com.br
mailto:laisudre@gmail.com
mailto:gustavotassis@outlook.com
mailto:tassisgustavo@gmail.com
mailto:coordenacao.cotec@crp16.org.br
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VITÓRIA/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

 

 

HILDICÉIA DOS SANTOS AFFONSO 

Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

Gestão 2013-2016 
 

 

CLEILSON TEOBALDO DOS REIS 

Conselheiro Tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES 

Gestão 2013-2016 
 

 


