
2010 - 2013
Relatório de Gestão

Conselho Regional de Psicologia 10°Região PA/AP 
VII Plenário

Por uma Psicologia com compromisso social

Equipe TécnicaVII Plenário
Dorotéa Cristo - Presidenta
Jureuda Guerra - Vice-presidenta
Cilene Alencar - Tesoureira
Primeiro Secretário - Ércio Teixeira
Segundo Secretário - Rosilene Soares
Jesiane Calderaro
Maria Rosângela dos Santos
Nazir Rachid
Willivane Melo
Oziléa Costa - suplente

Alana Borges
Amanda Vianna
André Ribeiro
Danieli Lameira
Dirce Monteiro
Heber Calandrine
Kassya Fernandes
Letícia Palheta
Lorena Almeida
Marilda Silva
Ruth Franco
Walter Júnior



2010 - 2013
Relatório de Gestão

Conselho Regional de Psicologia 10°Região PA/AP 
VII Plenário

Por uma Psicologia com compromisso social

Equipe TécnicaVII Plenário
Dorotéa Cristo - Presidenta
Jureuda Guerra - Vice-presidenta
Cilene Alencar - Tesoureira
Primeiro Secretário - Ércio Teixeira
Segundo Secretário - Rosilene Soares
Jesiane Calderaro
Maria Rosângela dos Santos
Nazir Rachid
Willivane Melo
Oziléa Costa - suplente

Alana Borges
Amanda Vianna
André Ribeiro
Danieli Lameira
Dirce Monteiro
Heber Calandrine
Kassya Fernandes
Letícia Palheta
Lorena Almeida
Marilda Silva
Ruth Franco
Walter Júnior



EDITORIAL ÍNDICE

2 3



EDITORIAL ÍNDICE

2 3



COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

VII PLENÁRIO
POR UMA PSICOLOGIA COM 
COMPROMISSO SOCIAL

Compromisso com as Relações Raciais

CRP10, através do Grupo de 
Trabalho Psicologia e Relações 
Raciais, objetivou a sensibilização 

de profissionais e acadêmicos/as de 
Psicologia para a importância de se 
discutir as implicações do racismo na 
subjetividade humana, inclusive no que 
diz respeito as suas práticas profissionais.

A primeira ação do grupo foi a 
rea l i zação,  em parcer ia  com a  
Universidade da Amazônia, do Seminário 
“Psicologia e Relações Raciais”, no dia 15 
de junho de 2012, no auditório David 
Mufarrej, evento com quase 300 
participantes e que contou com a 
presença da Profa. Dra. Zélia Amador, 
representante do CEDENPA – Centro de 
Estudos e Defesa do Negro no Pará. 
Durante  o  evento houve a inda 
apresentações culturais de dança africana 
e a exposição fotográf ica “Elas:  
Remanescentes dos Quilombos Cacoal e 
Quatro Bocas – Inhangapi/Pa”, de Elida 
Neves.

A segunda ação foi no dia 14 de 
novembro de 2012,em que representantes do 
movimento negro, quilombolas, estudantes e 
profissionais de psicologia dos CRAS de Acará, 
Apeú, São Domingos do Campim, Tomé-Açu, 
e n t re  o u t ro s  m u n i c í p i o s  d o  Pa rá ,  
compareceram no auditório da sede do CRP10 
para discutir a atuação dos CRAS nas 
comunidades quilombolas. O evento contou 
com a participação da Profa. Georgina Nunes, 
Professora da Universidade Federal de Pelotas 
(RS). 

O Grupo realiza reuniões constantes 
para debate e discussões sobre a temática, 
sendo que em 2013 realizou uma atividade 
livre, onde foram elaboradas propostas para 
serem referendadas no VIII Congresso Regional 
e VIII Congresso Nacional de Psicologia. 

O
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COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Compromisso com Gênero e Diversidade Sexual

Grupo de Trabalho Gênero e Diversidade Sexual foi 
criado a partir de uma proposta no Seminário 
“Psicologia e Diversidade Sexual: Desafio para uma 
sociedade de direitos” de janeiro de 2009. No dia 1º 
de julho de 2010, o GT se constituiu no objetivo de 
discutir e construir referências técnicas dentro da 
temática, desde então vem marcando essa gestão 
com várias ações:

No dia 29 de outubro de 2010, o GT 
promoveu o debate “Famílias homoafetivas e Estado 
laico”, na sede do CRP10. O evento contou como 
debatedoresa psicóloga e professora da Unama Dra. 
Sandra Lobato, a presidente do Conselho 
Regional de Serviço Social Rosiane Souza e o 
advogado Samuel Souza, presidente da 
Comissão de Diversidade Sexual da OAB-
PA.

Para marcar o Dia Mundial da Luta 
Contra a AIDS, 1º de dezembro, o Grupo de 
Trabalho “Diversidade Sexual” do Conselho 
Regional de Psicologia da 10ª Região (CRP10), 
do Pará e Amapá, realizou em Belém, no dia 01 de 
dezembro de 2010, na sede do CRP10 o debate 
“Diversidade sexual e AIDS”.

Em alusão ao Dia Internacional da mulher, o 
CRP10, através do seu GT, promoveu o debate “Os 
descaminhos de Maria”, na Universidade da 
Amazônia, no dia 08 de março de 2012.Após a 
apresentação da conselheira Jureuda Guerra, foi 
exibido o curta metragem “Vida Maria”, que conta a 
história de milhares de meninas que são levadas a 
abandonar os estudos para trabalhar. A psicóloga 
Sandra Lobato, coordenadora do GT Diversidade 
Sexual do CRP10 comentou o filme, lembrando que 

atualmente nos encontramos em um 
momento de construção histórica de um 
destino feminino. “Continuamos na luta pelo 
protagonismo feminino, porque a mulher 
ainda é secundarizada em muitas questões 
públicas”, apontou.

Na seção Amapá, o evento foi realizado 
no dia 15 de março de 2012, no auditório do 
Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador - CEREST. O Conselheiro Nazir 
Rachid, coordenador da Seção Amapá, abriu o 
evento falando sobre a importância de se 
comemorar o Dia Internacional da Mulher 

oportunizando momentos de debates e 
discussões acerca da transformação 
da mulher na sociedade.A Assistente 
Social Alzira Nogueira, Mestre em 
Sociologia, iniciou a temática 
abordando a imagem de fragilidade 

e os diversos tipos de violência 
praticados contra as mulheres, 

destacando também as conquistas 
referentes à lei brasileira, defendendo uma 
atuação das Políticas para Mulheres mais 
efetiva.

O CRP10 participou em Brasília das 
duas últimas edições da Marcha Nacional 
contra a Homofobia (2011 e 2012), tendo 
como representantes a Psicóloga Ádria 
Azevedo e a acadêmica de Psicologia Lyah 
Corrêa, ambas fazem parte do GT Gênero e 
Diversidade Sexual deste Conselho.

No dia 29 de janeiro de 2011, o CRP10 
promoveu o debate“Transgeneridade: 

contribuições da Psicologia” para 
marcar o dia da visibilidade trans, com a 
psicóloga do Rio de Janeiro, Daniela 
Murta Amaral, mestre em Saúde 
C o l e t i v a ,  p e s q u i s a d o r a  d a  
transexualidade.
O CRP10, através do seu GT Gênero e 
Diversidade sexual, participou e apoiou 
as Conferências municipais e estadual 
LGBTT. Na Conferência Estadual 
LGBTT, que aconteceu nos dias 10 e 11 
d e  n ove m b ro  d e  201 1 ,e s te ve  
participando o coordenador nacional 
da Comissão de Direitos Humanos do 
CFP, Dr. Pedro Bicalho. 
Em 2012, o GT foi convidado pela 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Pará para participar como 
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membro-ouvinte do Comitê Gestor do Plano Estadual de Combate à Homofobia e desde então, tem 
participado das reuniões e ministrado capacitações sobre a “Despatologização da homossexualidade” 
para agentes da segurança pública. 

Compromisso com o Direito à memória e à verdade
CRP10 criou o Grupo de Trabalho 
da proposta do Conselho Federal 
de Psicologia. Com a criação da 

Comissão Nacional da Verdade 
(CNV), o Conselho Federal de Psicologia 
mobilizou os Conselhos Regionais para 
realizar um plano de ações. O objetivo foi 
mapear psicólogas(os) que vivenciaram 
direta ou indiretamente a ditadura militar 
em cada região e agregar os resultados em 
uma publicação nacional a ser entregue à 
Comissão Nacional da Verdade em março 
de 2013. 

Para alcançar tais objetivos, o 
CRP10 formou o GT Direito à Memória e à 
Verdade e como lançamento do GT e do 
plano de ações realizou o “Seminário: 
Direito à Memória e à Verdade: 
Contribuições da Psicologia do Pará e 
Amapá” no dia 21 de novembro de 2012 no 
auditório do CRP10.

O  S e m i n á r i o  t e v e  c o m o  
palestrantes: o Coordenador Geral da 
Comissão Especia l  de Mortos e  
Desaparecidos Políticos da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República (CGCEMDP/SDH-PR) Gilles 
Gomes, do Ouvidor do Grupo de 
Trabalho do Araguaia Paulo Fonteles 
(GTA), da Coordenadora do GT Direito 
à Memória e à Verdade Jureuda 
Guerra e dos integrantes do GT Ana 
Cleide Moreira e Luis Romano.

- Conferência Comissão da Verdade: 
O que a Psicologia tem a ver com 
isso?  “Quem abraça a causa dos 
Direitos Humanos reconhece que 
todo ser humano tem direitos”. Com 
esta frase, Vera Paiva, psicóloga, filha 
do desaparecido político Rubens 
Pa i va ,  a b r i u  s u a  fa l a  n e s ta  

O Conferência realizada no dia 17 de dezembro, 
no auditório da Sociedade Paraense de Defesa 
dos Direitos Humanos (SDDH), com o apoio do 
CRP10, através do seu grupo de trabalho.

- Seção Amapá promoveu o debate “Anistia 
Política: Educação para Cidadania, Democracia 
e Direitos Humanos”.

A Seção Amapá participou no dia 
22/08/11 do evento “Anistia Política: Educação 
para Cidadania, Democracia e Direitos 
Humanos”, como parte da programação de 10 
anos de criação da Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça, realizado pelo Governo 
do Estado do Amapá, por meio da Escola de 
Administ ração Públ ica (EAP) .  Foram 
apresentados os vídeos: “Anistia 30 anos” e “Vou 
contar para os meus filhos”, seguido da Mesa 
Redonda com o tema da Anistia e Justiça de 
Transição, com a participação do Psicólogo 
Coordenador Geral da Seção Amapá, Nazir 
Rachid.

Palestra Vera Paiva
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Compromisso com as crianças e os adolescentes

o longo desses anos, o trabalho em 
defesa da infância e adolescência se deu 

por meio do Grupo de trabalho sobre 
Políticas Públicas e realizou diversas 

ações ao longo desses três anos, dentre as quais 
destacamos: 

Para marcar o dia Nacional de luta contra 
a exploração sexual de crianças e adolescentes 
e o dia nacional da luta antimanicomial, o 
CRP10 promoveu a Mesa redonda “Exploração 
sexual de crianças e adolescentes e suas 
interfaces com a saúde mental”, no dia 18 de 
maio de 2011, na Computer Hall.

Com a presença das debatedoras Profa. 
Iracema Jandira, do Ministério Público, Profa. 
Flávia lemos, da UFPA e Psicóloga Ildélia Ruffeil. 
- No dia 14 de fevereiro de 2012, o CRP10 
part ic ipou do Cine Debate sobre o 
documentário “Criança, a alma do negócio” que 
aborda a questão da pressão social e o incentivo 
ao consumismo infantil, reflete e mostra como 
no Brasil a criança se tornou a alma do negócio 
para a publicidade.

O filme foi exibido no Teatro Maria Sylvia 
Nunes da Estação das Docas e em seguida 
realizou-se uma mesa de debate com Jureuda 
Guerra, vice presidenta do CRP-10 e 
Conselheira da Sociedade Paraense dos Direitos 

Humanos, Helena Muniz, Promotora da 
Infância de da Juventude do Ministério 
Público do Pará e Joana Coutinho, 
Promotora do Consumidor do Ministério 
Público do Pará. 

Na luta pelas políticas públicas 
d i rec ionadas  às  cr ianças  e  aos  
adolescentes ,  o  CRP10 assumiu 
representação nos Conselhos Estaduais 
De Crianças e Adolescentes do Pará e do 
Amapá.  

A

Mesa Exploração Sexual de Crianças e
 Adolescentes e sua Interface com a 

Saúde Mental

Compromisso com a pessoa idosa
CRP10 participou nos dias 19 e 20 de outubro do Seminário Plural Idades alusivo Dia da 
Pessoa Idosa (1º de outubro) 
promovido pelo CRP09 GO/TO. A 

presidente do CRP10 Dorotéa 
Albuquerque, que falou sobre a realidade 
paraense da política pública para os idosos. 
“O que temos de conquistas e o que temos 
de desafio, passando também pela questão 
da violência”, destacou em participação em 
m e s a  r e d o n d a  j u n t a m e n t e  c o m  
representantes de Minas Gerais, Paraná e 
Goiás.

O

Debate Criança e Consumo

Compromisso com os povos indígenas

Mais um Grupo de Trabalho com foco 
nos direitos humanos foi criado neste 
mês de março pelo Conselho Regional de 
Psicologia 10 região PA/AP. Desta vez, o 
objetivo é contribuir com a garantia de 
direitos dos povos indígenas, que 
historicamente vem sofrendo fisica, 
cultural, social e territorialmente.

S e g u n d o  o  r e l a t ó r i o  d a  
Conferência Estadual dos Povos 
Indígenas do Pará, vivem atualmente no 
Estado do Pará aproximadamente 50.000 
indígenas, integrando 55 etnias, falantes 
de 30 idiomas. Eles habitam 25% do 
território estadual e estão distribuídos em 
77 terras indígenas de 52 municípios.

“Estas populações tem sido 
insistentemente vítimas de violações de 
direitos conquistados em instrumentos 
legais nacionais como a Constituição de 
1988; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996; Lei 8080/90 dentre 
outros; e internacionais como a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e Convenção OIT 169? , 
afirmam os psicólogos.

Além de considerar a luta dos 
indígenas uma luta de todos (as) os(as) 
brasileiros (as) inclusive dos Psicólogos 
(as), a sede do CRP10, Belém, é uma das 

poucas capitais brasileiras que congrega entre 
os seus habitantes montantes expressivos de 
p o p u l a ç õ e s  a f r o d e s c e n t e s  e  
indiodescendentes.

O objetivo do GT é articular ações que 
aproximem práticas da psicologia com as 
demandas dos povos indígenas.O Grupo 
pretende ainda fomentar junto às Instituições 
de Ensino, a incorporação em suas matrizes 
curriculares com tema transversal a realidade 
dos povos indígenas e populações tradicionais; 
organizar eventos envolvendo a temática dos 
povos indígenas, visando aproximar esta 
discussão da prática dos psicólogos; apoiar 
junto as organizações indígenas e indigenistas 
nas lutas por conquista e garantia de direitos; e 
representar o Conselho em ações e eventos a 
nível nacional.
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destacamos: 

Para marcar o dia Nacional de luta contra 
a exploração sexual de crianças e adolescentes 
e o dia nacional da luta antimanicomial, o 
CRP10 promoveu a Mesa redonda “Exploração 
sexual de crianças e adolescentes e suas 
interfaces com a saúde mental”, no dia 18 de 
maio de 2011, na Computer Hall.

Com a presença das debatedoras Profa. 
Iracema Jandira, do Ministério Público, Profa. 
Flávia lemos, da UFPA e Psicóloga Ildélia Ruffeil. 
- No dia 14 de fevereiro de 2012, o CRP10 
part ic ipou do Cine Debate sobre o 
documentário “Criança, a alma do negócio” que 
aborda a questão da pressão social e o incentivo 
ao consumismo infantil, reflete e mostra como 
no Brasil a criança se tornou a alma do negócio 
para a publicidade.

O filme foi exibido no Teatro Maria Sylvia 
Nunes da Estação das Docas e em seguida 
realizou-se uma mesa de debate com Jureuda 
Guerra, vice presidenta do CRP-10 e 
Conselheira da Sociedade Paraense dos Direitos 

Humanos, Helena Muniz, Promotora da 
Infância de da Juventude do Ministério 
Público do Pará e Joana Coutinho, 
Promotora do Consumidor do Ministério 
Público do Pará. 

Na luta pelas políticas públicas 
d i rec ionadas  às  cr ianças  e  aos  
adolescentes ,  o  CRP10 assumiu 
representação nos Conselhos Estaduais 
De Crianças e Adolescentes do Pará e do 
Amapá.  

A

Mesa Exploração Sexual de Crianças e
 Adolescentes e sua Interface com a 

Saúde Mental

Compromisso com a pessoa idosa
CRP10 participou nos dias 19 e 20 de outubro do Seminário Plural Idades alusivo Dia da 
Pessoa Idosa (1º de outubro) 
promovido pelo CRP09 GO/TO. A 

presidente do CRP10 Dorotéa 
Albuquerque, que falou sobre a realidade 
paraense da política pública para os idosos. 
“O que temos de conquistas e o que temos 
de desafio, passando também pela questão 
da violência”, destacou em participação em 
m e s a  r e d o n d a  j u n t a m e n t e  c o m  
representantes de Minas Gerais, Paraná e 
Goiás.

O

Debate Criança e Consumo

Compromisso com os povos indígenas

Mais um Grupo de Trabalho com foco 
nos direitos humanos foi criado neste 
mês de março pelo Conselho Regional de 
Psicologia 10 região PA/AP. Desta vez, o 
objetivo é contribuir com a garantia de 
direitos dos povos indígenas, que 
historicamente vem sofrendo fisica, 
cultural, social e territorialmente.

S e g u n d o  o  r e l a t ó r i o  d a  
Conferência Estadual dos Povos 
Indígenas do Pará, vivem atualmente no 
Estado do Pará aproximadamente 50.000 
indígenas, integrando 55 etnias, falantes 
de 30 idiomas. Eles habitam 25% do 
território estadual e estão distribuídos em 
77 terras indígenas de 52 municípios.

“Estas populações tem sido 
insistentemente vítimas de violações de 
direitos conquistados em instrumentos 
legais nacionais como a Constituição de 
1988; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996; Lei 8080/90 dentre 
outros; e internacionais como a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e Convenção OIT 169? , 
afirmam os psicólogos.

Além de considerar a luta dos 
indígenas uma luta de todos (as) os(as) 
brasileiros (as) inclusive dos Psicólogos 
(as), a sede do CRP10, Belém, é uma das 

poucas capitais brasileiras que congrega entre 
os seus habitantes montantes expressivos de 
p o p u l a ç õ e s  a f r o d e s c e n t e s  e  
indiodescendentes.

O objetivo do GT é articular ações que 
aproximem práticas da psicologia com as 
demandas dos povos indígenas.O Grupo 
pretende ainda fomentar junto às Instituições 
de Ensino, a incorporação em suas matrizes 
curriculares com tema transversal a realidade 
dos povos indígenas e populações tradicionais; 
organizar eventos envolvendo a temática dos 
povos indígenas, visando aproximar esta 
discussão da prática dos psicólogos; apoiar 
junto as organizações indígenas e indigenistas 
nas lutas por conquista e garantia de direitos; e 
representar o Conselho em ações e eventos a 
nível nacional.
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Drogas, Cidadania e Direitos Humanos

CRP10  com apo io  de  ou t ra s  
instituições como OAB/PA, UFPA e 
SESPA, lançou no dia 22 de maio de 

2012, o Relatório da 4ª Inspeção 
Nacional de Direitos Humanos: locais de 
internação para usuários de drogas, na sede da 
OAB-PA. O relatório é uma publicação do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) que reúne 
o resultado de 68 inspeções em 24 estados 
brasileiros e que teve como objetivo investigar 
e denunciar possíveis violações de direitos 
humanos nos locais de internação de pessoas 

O

usuárias de drogas.
O evento contou com a presença de 

representantes do Ministério Público 
Estadual,  Hospital Santa Casa de 
Misericórdia, Sociedade Paraense de 
Direitos Humanos, Centro de Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes, 
Funpapa e dos Centros Acadêmicos de 
Psicologia da UFPA e da Unama.

O debate desta temática tem cada 
vez mais sido presente nas ações do 
Sistema Conselhos, neste sentido o CRP10 
criou em 2013 o Grupo de Trabalho 
“Drogas, cidadania e Direitos Humanos no 
objetivo de discutir assuntos relacionados 
à problemática como: prevenção, 
tratamento, redução de danos, internação 
compulsória, políticas públicas, direitos 
humanos entre outros. O Lançamento do 
GT ocorreu na Universidade Federal do 
Pará no dia 22 de março e contou com a 
participação de mais de 70 pessoas entre 
estudantes e profissionais de diversas 
áreas. 

O CRP10 na gestão do VII Plenário 

Seminário de lançamento do GT Drogas, 
Cidadania e Políticas Públicas

O grupo foi criado em 2010, tendo como 
objetivo discutir a temática e realizar ações, 
dentre as quais destacamos::

- O Conselheiro-Secretário do CRP10 Ércio 
Teixeira, coordenador do GT do Sistema 
Prisional e Segurança Pública deste Conselho, 
reuniu-se no dia 28 de agosto de 2012 com 
profissionais da Psicologia e demais técnicos do 
IAPEN- Instituto de Administração Penitenciária 
de Macapá-AP, com o objetivo de realizar uma 
visita para conhecer as práticas profissionais 
naquela instituição, bem como propor possíveis 
olhares e fazeres no âmbito do Sistema Prisional.

- Com o objetivo de traçar um diagnóstico da 
política penal e criminal brasileira, o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) promoveu no dia 

09/11/2012 o seminário “Atuação no 
Sistema Prisional Brasileiro: Desafios e 
Perspectivas”, em Brasília. O evento foi 
transmitido online, ao vivo, pelo site do 
Conselho.  Mais de 3,5 mil pessoas 
assistiram pela internet e 150 participaram 
presencialmente. O Conselho Regional de 
Psicologia do Pará e Amapá (CRP10) foi 
representado pelo Conselheiro Secretário 
Ércio Teixeira.

- Com o tema “Psicologia, Direitos 
Humanos e Diversidades Raciais em 
âmbito da Segurança Pública”, a III Jornada 
de Psicologia da Polícia Militar do Pará foi 
realizada dia 5 de dezembro de 2012 no 
Auditório do Instituto de Ensino em 
Segurança Publica- IESP, com apoio do 

Segurança Pública e Sistema Prisional Conselho Regional de Psicologia do Pará e 
Amapá (CRP10).O evento foi promovido 
pelo CIPAS (Centro Integrado de 
Psicologia e Assistência Social da PMPA)- 
em parceria com o CRP10ª Região, através 
do Grupo de Trabalho Segurança Pública e 
Sistema Prisional, representado pelos 
Conselheiros Jesiane Calderaro e Ércio 
Teixeira.

Em razão do ano temático da 
Avaliação Psicológica, o CRP10, no 
objetivo de contribuir e suscitar 

discussões e reflexões a respeito do tema, 
realizou o Seminário Regional de 
Avaliação Psicológica nos municípios de 
Belém, Marabá/PA, Santarém/PA e 
Macapá/AP e nestas oportunidades 
debateu sobre a realidade desta prática 
psicológica no Estado e a necessidade de 
qualificação para que tal trabalho seja 
realizado visando os princípios éticos da 
profissão e o respeito ao direitos humanos. 

O Seminário sobre Avaliação 
Psicológica, na Sede em Belém ocorreu 
nos dias 26 e 27 de agosto, no Auditório da 
Universidade da Amazônia e contou com 
a presença de 300 participantes, entre 
psicólogos e estudantes. Nos Núcleos dos 
municípios de Santarém e Marabá, os 
grupos de trabalho se reuniram no dia 
17/08 e 19/08, perfazendo um total de 90 
participantes, sob a Coordenação dos 
Conselheiros. Na Seção do Amapá o 
Evento foi realizado dia 26 e 27 de agosto 
no Salão de Atos da Faculdade SEAMA. O 

evento contou com cerca de 230 inscritos entre 
acadêmicos e Profissionais.
- O Conselho Regional de Psicologia do 
Pará e do Amapá (CRP-10), participou nos dias 
23 e 24 de março, do Seminário Nacional de 
Encerramento do Ano Temático da Avaliação 
Psicológica na Sede do Conselho Federal de 
Psicologia em Brasília, representando pelos 
Conselheiros Ércio Teixeira e Nazir Rachid e pela 
psicóloga convidada Márcia Pimenta. 

Avaliação Psicológica

m 2011, a Comissão de Educação no Pará 
dedicou-se a propor discussões em 
alusão ao Dia Nacional de Luta pela 

Educação Inclusiva, com o evento “Por uma 
escola mundo, onde caibam todos os mundos”, 
realizado no dia 14 de abril, na sede do CRP10.

Em 2012, a Comissão de Educação 
propõe a mesa redonda “Medicalização da 
Infância e Adolescência” para marcar a dia 
nacional pela Educação Inclusiva, que 
aconteceu no dia 14 de abril de 2012. O CRP10 
reuniu com estudantes e profissionais no 
Teatro Universitário Claudio Barradas para 
colocar em pauta este tema de extrema 
relevância para a Ps icologia .  Como 
debatedoras foram convidadas as psicólogas, 
mestras e conselheiras do CRP05-RJ, Helena 
Rego Monteiro e Giovanna Marafon, tendo 
como mediadora a Profa Dra. Flávia Lemos – 
Conselheira Titular do Conselho Federal de 
Psicologia.

Compromisso 
com a Educação

E

E

Jornada de Psicologia da Polícia Militar abordou 
direitos humanos e diversidades raciais
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CRP10 apoiou o I Seminário Estadual de 
Políticas Públicas de Saúde Mental: “Os 
desafios da construção da rede de 

c u i d a d o s ” ,  p r o m o v i d o  p e l a  
Coordenadoria Estadual de Saúde Mental/SESA 
– AP,  em Macapá, no dia 27 de 
outubro de 2011.

Em 2012, o CRP apoiou o 
Movimento de Luta antimanicomial 
no patrocínio do Boi... e no evento..., 
alusivo ao 18 de maio, dia nacional de 
luta antimanicomial

No dia 29 de fevereiro de 2012, 
o CRP-10 se reuniu com Ministério 
Público Estadual para discutir a 
situação de casas municipais de 
saúde mental. Estiveram presentes os 
promotores de justiça Waldir Macieira 
e Adriana Simões , que discutiram a 

Compromisso com a Saúde

situação do atendimento à pessoas com 
sofrimento psíquico. As conselheiras 
Rosilene Soares e Jureuda Guerra 
representaram o CRP10.

O

Compromisso com as emergências e os desastres
oi lançado na 2ª Mostra Nacional de 
Práticas em Psicologia, o GT Psicologia 

das Emergências e Desastres que terá o 
objetivo de congregar os profissionais de 
ps i co log ia  que  se  in te ressam pe lo  
desenvolvimento do tema e atuar em uma 
p e r s p e c t i v a  a m p l a  d e  
emergências e desastres ,  
apoiando institucionalmente o 
desenvolvimento de ações neste 
campo no Pará/Amapá.

Em 21/09/2012, durante a 
2ª. Mostra Nacional de Práticas 
em Psicologia no Brasil, ocorrida 
em São Paulo, foi formalizada a 
fundação  da  Assoc iação  
Brasileira de Psicologia nas 
Emergências e Desastres – 
ABRAPEDE e representando o 
C R P  1 0 ª  R e g i ã o  n e s t a  
A s s o c i a ç ã o  e s t ã o  a s  
conselheiras Rosângela Santos e 
Jesiane Calderaro e como 
profissionais convidados, Mário 
Brito, RivonildaGraim e Daniele 

F Moreira.
Antes do lançamento do GT, o 

CRP10 já estava preocupado com a 
temática e realizou em parceria com a 
Universidade da Amazônia (UNAMA), a 

50 ANOS DE PSICOLOGIA NO 
BRASIL E SUAS INTERFACES: 

ÉTICA, REGULAMENTOS 
NORMATIVOS E DIREITOS HUMANOS
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50 ANOS DE PSICOLOGIA

Introdução

m 2012, o Conselho Regional de Psicologia 10ª Região PA/AP realizou quatro eventos 
comemorativos em alusão aos 50 anos da Psicologia no Brasil e aos 20 anos deste CRP10. 
Os eventos ocorreram nos seguintes locais e datas:

1.1-Belém/PA: 27, 28 e 29 de agosto de 2012, no Complexo Turístico Estação das Docas e 
Boulevard de Feiras. 
1.2-Macapá/AP: 27, 28 e 29 de agosto de 2012, no Centro Cultural Franco Amapaense. 
1.3-Marabá/PA: 30 e 31 de agosto de 2012, no auditório do Ministério Público.
1.4-Santarém/PA: 03 e 04 de setembro de 2012, no auditório do IESPES.  

E

programação contou com a Exposição 
Nac iona l  “Ps ico log ia  50  anos”,  
conjuntamente com as semanas 

científicas das três faculdades de Psicologia 
existentes na capital: UNAMA, UFPA e ESAMAZ e 
com atrações da cultura paraense: Lucinha 
Bastos, Álvaro Drago e Grupo Folclórico “Cheiro 
do Pará”. 

A abertura do evento ocorreu no Dia 
da(o) Psicóloga(o), 27 de agosto, data em que se 

Belém
completou 50 anos da Psicologia como 
profissão regulamentada no Brasil. 
O evento configurou-se em um grande 
encontro de profissionais, estudantes e 
público em geral, em um momento 
e m o c i o n a n t e  e  d e  l e g í t i m o  
congraçamento de várias gerações da 
psicologia no Estado.  

Durante o evento foi lançado o 

A

Semanas Científicas com a apresentação de 
danças típicas como a dança do maçarico, o 
banguê, a dança dos vaqueiros do Marajó e o 
lundu marajoara. Para o encerramento do 
evento, Álvaro Drago e trio fez o público dançar 
ao som de grandes sucessos do pop rock 
nacional e internacional.

documentário “A História da Psicologia no 
Pará e Amapá”, dirigido por José Arnaud, 
com depoimentos de alguns daqueles que 
contribuíram para a história da Psicologia 
nestas regiões. Após a exibição, a vice 
presidente do CRP10 Jureuda Guerra fez 
uma homenagem a alguns dos pioneiros 
da psicologia no Pará como Ivo Freitas, 
Samuel Sá, Artêmio Ferreira e aos 
presidentes de plenários anteriores do 
CRP10 como Maria Oneide, Luis Oscar e 
Hilma Khoury (1ª Plenário), João Bosco e 
Flauzina Bastiani (2ª Plenário), Virgínio 
Cardoso e Maria Bernadete Melo (3ª 
Plenário), Maria dos Anjos Farias e Virgínia 
Barros Castro (4ª Plenário), Rômulo Costa 
(5ª Plenário) e Rodolfo Valentim (6ª 
Plenário).

A Conferência de abertura teve 
como tema “Psicologia, Formação e 
P r á t i c a s ” ,  m i n i s t r a d a  p e l a  
professora P h d .  d a  
UERJ/PU C-RJ Esther 
Arantes.

No hall 
d e  entrada do 
T e a t r o  Maria Sylvia 
N u n e s ,  loca l i zado  
no galpão d e  fe i ra s  e  
e x p o s i ç õ e s  d a  Estação das Docas, 
importante ponto turístico da cidade, foi 
montado um stand do CRP10, onde o 
públ ico presente teve acesso às 
publicações e materiais gráficos dos mais 
diversos temas ligados à Psicologia. Além 
disso, psicólogos e psicólogas que 
apresentaram a carteira de identidade 
profissional, foram presenteados com 
camisas comemorativas aos 50 anos da 
psicologia e 20 anos do CRP 10ª Região.

Ao final de cada um dos três dias do 
evento, o público confraternizou os 50 
anos da Psicologia no Brasil com shows 
culturais, que foram uma atração à parte. 
Na abertura do evento tivemos Lucinha 
Bastos, que encantou o público com 
clássicos da música popular paraense. No 
segundo dia, o tradicional Grupo Folclórico 
Cheiro do Pará animou os participantes das 

Também foi
a comemoração

dos 20 anos
do CRP10

Comemoração dos 50 anos no Teatro Maria Sylvia Nunes

Conselheiras do CRP nos 50 anos



50 ANOS DE PSICOLOGIA

Introdução

m 2012, o Conselho Regional de Psicologia 10ª Região PA/AP realizou quatro eventos 
comemorativos em alusão aos 50 anos da Psicologia no Brasil e aos 20 anos deste CRP10. 
Os eventos ocorreram nos seguintes locais e datas:

1.1-Belém/PA: 27, 28 e 29 de agosto de 2012, no Complexo Turístico Estação das Docas e 
Boulevard de Feiras. 
1.2-Macapá/AP: 27, 28 e 29 de agosto de 2012, no Centro Cultural Franco Amapaense. 
1.3-Marabá/PA: 30 e 31 de agosto de 2012, no auditório do Ministério Público.
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a seção Macapá, os eventos ocorreram 
também nos dias 27, 28 e 29 de agosto e 
a Exposição Psicologia: 50 anos de 

Profissão no Brasil foi exposta no Centro 
Cultural Franco Amapaense. 

A abertura da exposição teve início na 
noite do dia 27 de agosto, com o Conselheiro 
Ércio Teixeira, quedeu as boas vindas, em 
nome do CRP10, a todas as pessoas presentes 
no evento. 

A programação foi aberta com a Mesa “A 
História da Psicologia no Amapá” onde os 
palestrantes Nazir Rachid, Vitória Machado, 
Zulmira Loureiro, Norma Iracema e Regina 
Frota debateram sobre a trajetória da 
Psicologia no Estado, seus avanços e desafios.
Após esta mesa, teve inícioa Conferência 
Magna: “Trajetória de Construção da Saúde 
Mental no Estado do Amapá” com o 
conferencista o Prof. Dr. Rosano Barata. 
Encerrou-se esta sessão solene de abertura ao 
som de Nelcirema Pureza. 

Nos dias 28 e 29 de agosto, o evento 
continuou em parceria com a Faculdade 

Macapá

SEAMA, que colaborou com o CRP10 - 
Seção Amapá, com uma programação de 
debates sobre temas importantes para a 
Psicologia no Estado como: Violência 
Doméstica e Depoimento Sem Dano. A 
programação foi encerrada com a 
apresentação de um grupo teatral.  

Em Macapá, a exposição ainda foi 
apresentada ao público no período de 05 a 
09 de novembro de 2012 na Faculdade 
IMMES para visitação dos estudantes, 
profissionais e o público em geral. 

N
Celebração dos 50 anos em Macapá

Em Marabá, o evento comemorativo aos 
50 anos da psicologia ocorreu nos dias 30 
e 31 de agosto. A mesa de abertura contou 
com a representação do CRP10 (Vice-
presidenteJureuda Guerra) ,  UFPA 
(ProfªPdh. Adelma Pimentel) e da 
UNIFESSPA (Prof. André Picolli). 

Após a mesa de abertura, houve a 
apresentação da Proposta de Criação do 
Curso de Psicologia em Marabá na 
UNIFESSPA (Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará) em que o Prof. André 
Picolli explicou ao público como irá 
funcionar o curso de Psicologia nesta 
Instituição de Ensino que está sendo 
construída em Marabá, com previsão de 
inicio de suas atividades para 2014.

Logo após, iniciou-se a Conferência 

Marabá

de abertura intitulada “50 anos de psicologia no 
Brasil: Avanços e desafios”ministrada pela Profª. 
Phd. Adelma Pimentel (UFPA).  
Finalizada a fala da Profª. Phd. Adelma Pimentel 
foi apresentado o vídeo-documentário “A 
História da Psicologia no Pará e Amapá” que 
narra, através de entrevistas com nomes da 
psicologia paraense e amapaense, a trajetória 
da Psicologia nestas duas regiões. 

A programação do segundo dia contou 
com debates sobre: A atuação do Psicólogo na 
Violação de Direitos; A atuação do Psicólogo 
junto à Equipe Interdisciplinar na Saúde Mental; 
A Atuação do Psicólogo no Âmbito 
Organizacional; A atuação do Psicólogo no 
Âmbito Jurídico; Confecção de Documentos, 
Relatórios, Pareceres e Perícia Psicológica e 
Regulamentos Normativos e Questões Éticas. 

Santarém
m Santarém, o CRP10 comemorou os 
50 anos da Psicologia no Brasil nos 
dias 03 e 04 de setembro, tendo 

como parceiro o Instituto Esperança de 
Ensino Superior - IESPES.  

Após a mesa de abertura, foi exibido 
o vídeo-documentário “A História da 
Psicologia no Pará e Amapá” e comentado 
pela Presidenta do Conselho Regional de 
Psicologia PA/AP Dorotéa de Cristo.

Em seguida, ocorreu o debate sobre 
“As perspectivas de atuação do psicólogo 
no Oeste do Pará: na área da Saúde, 
Educação e Assistência Social”, seguido do 
Painel: “Projeto Interdisciplinar: Uma 
Prática Empreendedora na Educação 
Superior”, em que a ProfªMs. Vera Branco 
fez um relato de experiência sobre o 
projeto de ação interdisciplinar nas 
comunidades através do corpo docente e 
discente do Curso de Psicologia do IESPES. 

O público de Santarém também 
teve a oportunidade de participar de mini-
cursos e oficinas, tais como:  atuação do 
Psicólogo no atendimento à pessoas com 
deficiências intelectuais e múltiplas: 

Trajetória de implantação de novos serviços na 
APAE de Santarém, a adolescentes em conflito 
com a lei, na Atenção à Saúde de Alta 
Complexidade, na Assistência Social no 
Contexto Educacional, no contexto Clínico, às 
vítimas de violência doméstica e na Psicologia 
Organizacional.

Ainda no segundo dia, realizou-se 
palestras sobre: “A atuação do(a) Psicólogo(a) 
no Sistema Jurídico”;  “A Psicologia e as 
Políticas Públicas no Pará” e “Regulamentos 
Normativos e Questões éticas”, com a 
participação das Conselheiras Oziléa Costa e 
Rosângela Santos e da Técnica do CREPOP 
Letícia Palheta.

E

Santarém também realizou programação
de 50 anos 

Novo Logotipo e Novo Site

No ano em que a Psicologia comemorou 
50 anos enquanto profissão no Brasil, o 
CRP10 comemorou simultaneamente os 
seus 20 anos de existência e para isto, além 
dos eventos comemorativos também 
foram lançados o novo logotipo e o novo 
site do Conselho com a inclusão do selo 
alusivo aos 20 anos.
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CRP10

m 2011, foram realizadas duas 
pesquisas “A atuação profissional de 
psicólogos na política de Segurança 

Pública” e sobre “A atuação profissional 
de Psicólogos na Política Nacional do 
Idoso”. 

Em 2012, trabalho se desenvolveu 
na investigação da prática profissional 
com a pesquisa sobre a “Atuação dos 
psicólogos com a população em 
situação de rua” e na produção de 
referência técnica com as consultas 
públicas sobre “Sistema Prisional”, 
“Atenção a mulher em situação de 

violência”, “Educação Básica”, “Medidas Sócio-
Educativas em Meio Aberto”, “Centros de 
Atenção psicossocial/CAPS” e “Centro de 
Referencia Especializado em Assistência 
Social/CREAS”.  Em 2012, também foi lançado o 
Documento de Referência do Sistema Prisional.

Dois debates online e uma consulta 
pública foram realizados em 2013. Nos debates, 
os temas abordados foram “A questão da terra: 
os indignados e a contemporaneidade” e 
“Atuação da(o) Psicóloga(o) no Creas”. Já A 
Consulta Pública teve como foco a “A atuação 
de Psicólogas(os) no Campo das Políticas 
Públicas Relativas à Questão da Terra”.

Centro de Referência Técnica em Psicologia e 
Políticas Públicas – CREPOP

E
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omo preparação para o VIII 
Congresso Regional de Psicologia 
(Corep) e VII Congresso Nacional de 

Psicologia (CNP), foram realizados cinco 
Pré-Congressos em cidades do Pará e na 
capital do Amapá. Os eventos foram 
promovidos pelo Conselho 
Regional de Psicologia 10° 
Região PA/AP, nos meses de 
fevereiro e março. O primeiro foi 
Parauapebas (21-02), seguido de 
Marabá (22-02), Santarém (01-
06), Macapá (06-03) e Belém 
(15-03).

Ao todo, 166 psicólogos 
contribuíram com a elaboração 
de propostas que serão levadas 
ao COREP e podem nortear os 
rumos da Psicologia para os 
próximos três anos. As teses 
serão apresentadas por 52 
delegados, eleitos nos Pré-
Congressos pelos participantes.

Caso as propostas sejam 
aprovadas no Congresso 
Regional, elas serão levadas ao CNP. As 
teses foram elaboradas em três eixos: 
Democratização do Sistema Conselhos e 
ampliação das formas de interação da 
categoria; Contribuições éticas, políticas 

C e técnicas nos processos de trabalho; e 
Ampliação da participação da Psicologia e 
sociedade nas políticas públicas. 

O processo é democrático, pois permite 
que psicólogas e psicólogos contribuam com 
os rumos da profissão ao apontarem as 

demandas do mercado e sugerirem ações 
políticas a serem realizadas pelo Sistema 
Conselhos.

Pré-congresso, COREP e CNP

Comissão de Orientação e Fiscalização Comissão de Orientação e Ética 
Comissão de Orientação e Ética tem 
a função de esclarecer dúvidas, 
o r i en ta r  sobre  o  exe rc í c io  

profissional do psicólogo e ainda receber 
d e n ú n c i a s ,  a p u rá - l a s ,  s o l i c i t a r  
fiscalizações e instruir representações e 
processos éticos. Tem como objetivos 
conduzir os processos disciplinares éticos, 
responder a consultas e tomar as medidas 
relacionadas à legislação interna, ao 
código de ética profissional do psicólogo, 
assim como todos aqueles correlatos que 
lhe sejam atribuídos pelo plenário do CRP 

10.
De 2010 a 2013, a COE recebeu nove 

denúncias encaminhadas para a COE, para 
parecer, averiguação de provas e convocação 
das partes para esclarecimentos, conforme 
determina o Código de Processamento 
Disciplinar; Atendimento aos representantes e 
psicólogos representados ao que se refere à 
prestação de informações quanto aos trâmites 
d o s  p r o c e s s o s  e  s e u s  d e v i d o s  
e n c a m i n h a m e n to s .  O r i e n ta ç ã o  a o s  
representantes quanto aos procedimentos da 
Representação, baseados no Código de 

A

A COF tem o objetivo de coordenar e executar 
em sua jurisdição as atividades de orientação e 
fiscalização da entidade e assistir ao Plenário do 
CRP nos assuntos de sua competência. São 
atribuições da COF: orientar em caso de dúvidas 
quanto ao exercício profissional; inspecionar 
clínicas, hospitais, consultórios; efetuar 
diligências para apurar denúncias; identificar 
indícios de irregularidades através do 
acompanhamento de divulgações de serviços 
profissionais veiculados em jornais locais, 
periódicos ou outros meios de comunicação; e 
verificar a situação profissional dos psicólogos 
contratados por instituições ou empresas que 
mantenham ou prestem serviço de Psicologia. 

Entre 2010 e 2013, foram realizados ___ entregas 
de registros tanto na sede do CRP, quanto na 
Seção Marabá.  Entre as ___ fiscalizações, __ 
foram ....
 
A COF recebeu ___ solicitações de orientações e 
esclarecimento de dúvidas a respeito do 
exercício profissional por parte de Psicólogos e 

estudantes de psicologia, bem como 
pedidos de orientações referentes às 
denúncias .  Os atendimentos são 
realizados diariamente através de e-mails, 
telefone e presencial. 
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Pré-Congressos em cidades do Pará e na 
capital do Amapá. Os eventos foram 
promovidos pelo Conselho 
Regional de Psicologia 10° 
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Marabá (22-02), Santarém (01-
06), Macapá (06-03) e Belém 
(15-03).

Ao todo, 166 psicólogos 
contribuíram com a elaboração 
de propostas que serão levadas 
ao COREP e podem nortear os 
rumos da Psicologia para os 
próximos três anos. As teses 
serão apresentadas por 52 
delegados, eleitos nos Pré-
Congressos pelos participantes.

Caso as propostas sejam 
aprovadas no Congresso 
Regional, elas serão levadas ao CNP. As 
teses foram elaboradas em três eixos: 
Democratização do Sistema Conselhos e 
ampliação das formas de interação da 
categoria; Contribuições éticas, políticas 

C e técnicas nos processos de trabalho; e 
Ampliação da participação da Psicologia e 
sociedade nas políticas públicas. 

O processo é democrático, pois permite 
que psicólogas e psicólogos contribuam com 
os rumos da profissão ao apontarem as 

demandas do mercado e sugerirem ações 
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CRP10

o dia 07 de março de 2012, novos 
alunos do curso de Psicologia da 
Universidade Federal do Pará tiveram 

sua aula inaugural na sede do CRP10. Os 
calouros foram recebidos por Letícia Palheta, 
Assessora Técnica do CREPOP-10 (Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas), que apresentou o funcionamento do 
Sistema Conselhos de Psicologia.

Em fevereiro de 2012, A Presidente do 
CRP-10 Dorotéa Albuquerque de Cristo, a Vice-
presidente Jureuda Guerra e os conselheiros 
Ércio Teixeira e Joneudo Oliveira apresentaram 
o Conselho Regional de Psicologia 10ª Região 
PA/AP para os novos alunos do curso de 
Psicologia da Unama dos turnos da manhã, 
tarde e noite, na Semana de Calouros da 
Unama.

Projeto CRP10 vai à Universidade

N

Representação em Conselhos de
Controle Social

Representação no(a) Pará Amapá 
Conselho Estadual de 
Assistência Social 

Titular: Letícia Maria 
Soares Palheta. 

Suplente: Cilene Alencar 

Rúbia Mayara do Carmo 
Cordeiro 

Conselho Estadual 

sobre Drogas - 
CONED/PA 

Titular: Rosângela Santos  

Suplente: Artur Couto 

 

Conselho Municipal de 

Assistência Social 

 

 

Vanderléia Furtado Correa 
Moreira 

Conselho Estadual de 
Saúde 

 Lídia Elaine Melo da 
Costa 

Rede ABRAÇA-ME  - 

Secretaria de Estado e 
Mobilização Social – 

SIMS 

 Ana Cleonice Dos Santos 
Pastana. 

Conselho Estadual da 

Criança e do 
Adolescente  

Titular: Cilene Alencar 

Suplente: Franco Dias 

Carmen Ângela Tavares 
Pereira  

Comitê Gestor do 

Plano Estadual de 
Segurança Pública de 

Combate à Homofobia 
do Pará 

Membro-ouvinte: 

Ádria Azevedo 

 

Fórum Permanente 
sobre População Adulta 

em Situação de Rua 

Letícia Palheta   

Fórum Estadual de 

Trabalhadores do SUAS 

Letícia Palheta  

 

A conselheira Rosângela Santos e a 
psicóloga fiscal Michele..., palestraram 
para alunos do estágio da Unama sobre 
Ética, em fevereiro de 2012.
- A Conselheira-presidente do CRP10 
falou aos alunos do Estágio da Unama 
sobre Ética em fevereiro de 2013, na 
Semana do Estagiário.

E m  n ove m b ro  d e  201 2 ,  a  
conselheira-presidente Dorotéa de Cristo, 
falou sobre Avaliação Psicológica e Ética 
em mesa redonda com a profa. Niamey 
Granhen e a psicóloga Márcia Pimenta, na 
I Jornada de Estudos em Psicologia da 
UFPA.
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4. Nos exercicios de 2010 e 2011 a conta Reuniões, Congressos, Conf. E Eventos concentrva varios tipos de despesas referente a evento, nesta 

tabela o seu saldo foi tranferido para a conta: Diaria Ajuda de Custos e Jetons. Sendo que apartir de 2012 cada despesas passou a ser dividida em 

uma conta expecifica como Passagens, Hospedagem e Alimentação e Despesas com Locomoção.

Notas Explicativas:

1. A tabela apresentada acima segue o padrão do novo sistema adotado em 2012 de acordo com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicada ao Setor Publico

2. Até o exercicio de 2011 a receita de multas e Juros foi contabilizada em uma só conta denominada Multa e Juros de Mora. Para representação

nesta tabela estão na conta: Juros e Mora sobre Anuidade.

3. As despesas com bolsa de estagiarios foi somada a Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica de acordo com o plano de contas do novo sistema

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  R$ 11.555,10  R$ 6.178,75  R$ 18.278,83 

INTANGÍVEL  R$ -  R$ -  R$ 1.945,00 

INVESTIMENTOS  R$ -  R$ -  R$ 20.273,83 

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS  R$ -  R$ -  R$ 50,00 

TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES  R$ 208.747,98  R$ 234.540,45  R$ 262.483,56 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  R$ 11.555,10  R$ 6.178,75  R$ 20.273,83 

SERVIÇOS BANCÁRIOS  R$ -  R$ -  R$ 12.242,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  R$ 208.747,98  R$ 234.540,45  R$ 262.482,56 

TRIBUTOS  R$ -  R$ -  R$ 524,90 

DEMAIS DESPESAS CORRENTES  R$ -  R$ -  R$ 1.248,22 

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  R$ 198.250,77  R$ 187.758,65  R$ 90.618,99 

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  R$ -  R$ -  R$ 524,90 

HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO  R$ -  R$ -  R$ 5.857,04 

DESPESA COM LOCOMOÇÃO  R$ -  R$ -  R$ 2.274,75 

DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS  R$ 53.220,35  R$ 40.732,15  R$ 25.349,01 

PASSAGENS  R$ -  R$ -  R$ 31.198,21 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  R$ -  R$ -  R$ 3.034,22 

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS  R$ 49.024,71  R$ 56.215,31  R$ 36.330,51 

USO DE BENS E SERVIÇOS  R$ 122.100,17  R$ 120.487,39  R$ 114.370,09 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 19.855,11  R$ 23.539,93  R$ 10.326,35 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  R$ 19.720,29  R$ 34.714,98  R$ 17.489,71 

BENEFÍCIOS A PESSOAL  R$ 19.720,29  R$ 34.714,98  R$ 17.489,71 

REMUNERAÇÃO PESSOAL  R$ 171.058,80  R$ 190.093,96  R$ 138.467,17 

ENCARGOS PATRONAIS  R$ 47.166,73  R$ 66.024,54  R$ 55.379,08 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  R$ 767.044,74  R$ 833.619,97  R$ 692.822,72 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  R$ 218.225,53  R$ 256.118,50  R$ 193.846,25 

Comparativo de Despesa 2010 2011 2012

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA  R$ 778.599,84  R$ 839.798,72  R$ 713.096,55 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  R$ 36.699,59  R$ 78.929,39  R$ 18.423,31 

RECEITAS DIVERSAS  R$ 34.969,09  R$ 78.057,12  R$ 19.927,19 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  R$ 71.668,68  R$ 156.986,51  R$ 42.296,10 

DÍVIDA ATIVA  R$ -  R$ -  R$ 3.945,60 

MULTAS SOBRE ANUIDADES  R$ -  R$ -  R$ 6.719,37 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  R$ 71.759,25  R$ -  R$ - 

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  R$ 27.232,94  R$ 35.825,73  R$ 17.737,69 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  R$ -  R$ -  R$ 6.719,37 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  R$ 769,90  R$ 789,62  R$ 1.239,71 

FINANCEIRAS  R$ 27.232,94  R$ 35.825,73  R$ 24.457,06 

 R$ 22.977,09 

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  R$ 16.554,97  R$ 16.504,87  R$ 19.557,30 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  R$ 1.230,40  R$ 1.802,39  R$ 2.180,08 

RECEITAS MOBILIÁRIAS  R$ 2.424,57  R$ 19.231,23 

RECEITA DE SERVICOS  R$ 18.555,27  R$ 19.096,88 

FUNDO DE SEÇÕES  R$ -  R$ -  R$ 9.556,91 

RECEITA PATRIMONIAL  R$ 2.424,57  R$ 19.231,23  R$ - 

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  R$ 6.121,49  R$ 6.493,72  R$ 2.361,64 

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  R$ 734,81  R$ 3.475,11  R$ - 

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  R$ 155.968,67  R$ 191.552,17  R$ 153.389,17 

ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  R$ 6.856,30  R$ 9.968,83  R$ 2.361,64 

ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  R$ 666.465,24  R$ 736.864,05  R$ 755.332,78 

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  R$ 510.496,57  R$ 545.311,88  R$ 601.943,61 

RECEITA CORRENTE  R$ 864.962,25  R$ 977.973,23  R$ 856.981,58 

RECEITAS DE CONTRIBUICOES  R$ 673.321,54  R$ 746.832,88  R$ 767.251,33 

Administrativo Financeiro
Comparativo de Receita 2010 2011 2012

Relatório Administrativo Financeiro
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uma conta expecifica como Passagens, Hospedagem e Alimentação e Despesas com Locomoção.

Notas Explicativas:

1. A tabela apresentada acima segue o padrão do novo sistema adotado em 2012 de acordo com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicada ao Setor Publico

2. Até o exercicio de 2011 a receita de multas e Juros foi contabilizada em uma só conta denominada Multa e Juros de Mora. Para representação

nesta tabela estão na conta: Juros e Mora sobre Anuidade.

3. As despesas com bolsa de estagiarios foi somada a Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica de acordo com o plano de contas do novo sistema

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  R$ 11.555,10  R$ 6.178,75  R$ 18.278,83 

INTANGÍVEL  R$ -  R$ -  R$ 1.945,00 

INVESTIMENTOS  R$ -  R$ -  R$ 20.273,83 

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS  R$ -  R$ -  R$ 50,00 

TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES  R$ 208.747,98  R$ 234.540,45  R$ 262.483,56 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  R$ 11.555,10  R$ 6.178,75  R$ 20.273,83 

SERVIÇOS BANCÁRIOS  R$ -  R$ -  R$ 12.242,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  R$ 208.747,98  R$ 234.540,45  R$ 262.482,56 

TRIBUTOS  R$ -  R$ -  R$ 524,90 

DEMAIS DESPESAS CORRENTES  R$ -  R$ -  R$ 1.248,22 

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  R$ 198.250,77  R$ 187.758,65  R$ 90.618,99 

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  R$ -  R$ -  R$ 524,90 

HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO  R$ -  R$ -  R$ 5.857,04 

DESPESA COM LOCOMOÇÃO  R$ -  R$ -  R$ 2.274,75 

DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS  R$ 53.220,35  R$ 40.732,15  R$ 25.349,01 

PASSAGENS  R$ -  R$ -  R$ 31.198,21 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  R$ -  R$ -  R$ 3.034,22 

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS  R$ 49.024,71  R$ 56.215,31  R$ 36.330,51 

USO DE BENS E SERVIÇOS  R$ 122.100,17  R$ 120.487,39  R$ 114.370,09 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 19.855,11  R$ 23.539,93  R$ 10.326,35 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  R$ 19.720,29  R$ 34.714,98  R$ 17.489,71 

BENEFÍCIOS A PESSOAL  R$ 19.720,29  R$ 34.714,98  R$ 17.489,71 

REMUNERAÇÃO PESSOAL  R$ 171.058,80  R$ 190.093,96  R$ 138.467,17 

ENCARGOS PATRONAIS  R$ 47.166,73  R$ 66.024,54  R$ 55.379,08 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  R$ 767.044,74  R$ 833.619,97  R$ 692.822,72 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  R$ 218.225,53  R$ 256.118,50  R$ 193.846,25 

Comparativo de Despesa 2010 2011 2012

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA  R$ 778.599,84  R$ 839.798,72  R$ 713.096,55 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  R$ 36.699,59  R$ 78.929,39  R$ 18.423,31 

RECEITAS DIVERSAS  R$ 34.969,09  R$ 78.057,12  R$ 19.927,19 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  R$ 71.668,68  R$ 156.986,51  R$ 42.296,10 

DÍVIDA ATIVA  R$ -  R$ -  R$ 3.945,60 

MULTAS SOBRE ANUIDADES  R$ -  R$ -  R$ 6.719,37 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  R$ 71.759,25  R$ -  R$ - 

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  R$ 27.232,94  R$ 35.825,73  R$ 17.737,69 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  R$ -  R$ -  R$ 6.719,37 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  R$ 769,90  R$ 789,62  R$ 1.239,71 

FINANCEIRAS  R$ 27.232,94  R$ 35.825,73  R$ 24.457,06 

 R$ 22.977,09 

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  R$ 16.554,97  R$ 16.504,87  R$ 19.557,30 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  R$ 1.230,40  R$ 1.802,39  R$ 2.180,08 

RECEITAS MOBILIÁRIAS  R$ 2.424,57  R$ 19.231,23 

RECEITA DE SERVICOS  R$ 18.555,27  R$ 19.096,88 

FUNDO DE SEÇÕES  R$ -  R$ -  R$ 9.556,91 

RECEITA PATRIMONIAL  R$ 2.424,57  R$ 19.231,23  R$ - 

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  R$ 6.121,49  R$ 6.493,72  R$ 2.361,64 

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  R$ 734,81  R$ 3.475,11  R$ - 

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  R$ 155.968,67  R$ 191.552,17  R$ 153.389,17 

ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  R$ 6.856,30  R$ 9.968,83  R$ 2.361,64 

ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  R$ 666.465,24  R$ 736.864,05  R$ 755.332,78 

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  R$ 510.496,57  R$ 545.311,88  R$ 601.943,61 

RECEITA CORRENTE  R$ 864.962,25  R$ 977.973,23  R$ 856.981,58 

RECEITAS DE CONTRIBUICOES  R$ 673.321,54  R$ 746.832,88  R$ 767.251,33 

Administrativo Financeiro
Comparativo de Receita 2010 2011 2012

Relatório Administrativo Financeiro


