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PLENÁRIA N. 546 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019 

Informes: Amanda informa sobre o processo administrativo da Celpa, em que após a 
ocorrência no site foi realizada visita técnica no dia 7/02/2019. Foi solicitado pela Celpa 
documentações complementares (notas fiscais e laudos técnicos). Pauta: 1. Foi 
apresentado o MI nº 001/2019, que versa sobre possível exercício ilegal da profissão 
encaminhado pela plenária a para a presidência para providencias. 2. Foi apresentado o 
MI nº 002/2019 sobre titulo de especialista, o qual foi encaminhado a Cate para 
providências. 3. Foi apresentado ofício nº76/2019 sobre concurso de Santa Barbara com 
baixa remuneração e carga horária de 40h, o que foi questionado por profissionais que 
solicitaram uma posição do CRP 10. A plenária aprovou o envio do ofício para a 
prefeitura e banca do concurso. 4. Sobre o edital do concurso da unifesspa em que 
apresenta a restrição de participação de psicólogos na disciplina didática, sendo 
encaminhado para a Asjur, a fim de analisar orientação e analise. 5. Com relação a 
analise de processos fica desta plenária analisar com relação a situação do registro 
mediante o parecer da cof e atendimento em relação aos débitos, que deve acompanhar 
parecer da asjur. 6. Sobre a solicitação do conselho federal para encontro nacional do 
sistema de propostas do corep fica indicada a coordenadora técnica Nara Paixão para 
estar presente na reunião nos dias 12 e 13 de março de 2019.  7. Valber informa sobre a 
representação no conselho de drogas de castanhal, o qual não terá mais disponibilidade 
para participar. Assim indica a psicóloga Fernanda Bengio e Anderson Castro. 8. Sobre 
o processo disciplinar funcional CRP nº008/2017 CFP nº. 576600020.001267/2018-94 
desaforada para o CRP 10 a presidente da Coe, Rafaele Aquime leu relatório em que 
sugere o arquivamento, sendo acompanhada pelos outros conselheiros. Encaminhar a 
ata com decisão para o CFP. 9. O GT de saúde mental informa que em reunião do MLA 
foi proposta reunião ampliada com o governador no dia 13 de fevereiro as 18h.   
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