
Serviço Público Federal 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA _ 10ª REGIÃO 

JURISDIÇÃO Pará/Amapá 

 
PLENÁRIA 544 DE 10 DE JANEIRO DE 2019 

INFORMES: Nara sobre a petição que circula nas redes sociais e estimula redução de 
anuidade Pagas aos CR, consultou Conselheira Jureuda, ficou de dar retorno se haverá 
alguma manifestação do CFP. PAUTA: 1. Discussão sobre o projeto de construção do 
auditório: presença da arquiteta Camila que explanou sobre os ajustes solicitados no 
projeto pela SEURB/PMB . (afastamento de 3 metros de fundo). Aprovado atender aos 
devidos ajustes. 2. Apontar novos representantes para o CONED e ou recondução dos 
representantes atuais Titular Giani e Suplente Valber. Manutenção. 3. COMORG: 
necessidade de fazer treinamento com conselheiros (as) que participarão dos COREPS: 
marcado para o dia 18/01/19; subtrair o evento preparatório. Os COREPS sejam 
somente num período (manhã ou tarde).Verificar se Conselheira Jureuda pode participar 
de todos os encontros, bancada pelo CFP. 4. SISCAF: queda de energia provocou perda 
de arquivos Solicitar bekap ENVIADO ao CFP. 5.JURÍDICA. PSI LUCINEI 
PEDROSO DE LIMA inscrito desde 2012, foi cancelada inscrição, mas está atuando 
como psicólogo em Marabá. Ofiar ao profissional carta por A.R registrada; Lia de 
Freitas Navegantes, em 2008 pediu para suspender por 4 anos o pagamento, motivo de 
viagem, até o presente momento, não regularizou sua situação. Oficiar e solicitar 
posicionamento da profissional. MARA SUELI HERMES NASCIMENTO, desde 2004 
nunca pagou, em agosto solicitou isenção, porque está doente (Neoplasia Maligna). 
Protocolar defesa em juízo. E 2017 e 2018 apontar isenção. ALESSANDRA PRATA, 
solicitou cancelamento . Sugere-se que seja concedido remissão do débito 2009  a 2014 
prescrito. De 2015 a 2017 seja concedida suspensão temporária a posteriori. MARIA 
CLARICE SILVA: encaminhamento oficiar e solicitar posicionamento da profissional. 
Determinação: sempre que houver demanda relativa a situações de profissionais que 
estejam sob responsabilidade da AJUR, que sejam encaminhados para o referido setor. 
CATIA CRISTINA NUNES: solicitou inscrição em março de 2018, não exerceu a 
profissão neste período, solicitou proporcionalidade: não aprovado. REDE CELPA: 
Entrar com processo de ressarcimento aos objetos danificados em função da queda de 
energia desta semana.RITA DE CASSIA QUEIROS, RAUL MARCOS, RUTH 
MARTA: estão inadimplentes, não há como recorrer, estão ativos. Segundo juiz a 
medida é de caráter administrativo disciplinar. Aguardar novo CPD entre em vigor e 
proceder via COE.  6 PSICÓLOGA NADIA SHIGAEFF solicita inscrição secundária, 
deseja atuar em Belém e em SP. Concedida. 7. EDITAL DE MARABÁ: fazer 
manifestação favorável às 30 horas para profissional psi.   8. CONTRATAÇÃO PSI 
FISCAL: fechar os critérios. 
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