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Plenária 549 de 04 de abril de 2019 

Informes 1. Luiz fala sobre Reunião com o Programa Proteção a criança e o adolescente 

ameaçado de morte, em que ficou marcada nova reunião no dia 9 de abril de 2019, as 

14h no CRP 10. 2. Luiz esteve presente na reunião do Sddh sobre os defensores de 

direitos humanos.  Pauta: 1. Declaração de afastamento da conselheira e integrante da 

diretoria da Seção Amapá do CRP 10, Isadora Canto, visto a candidatura para as 

próximas eleições do Sistema conselhos. 2. Valber informa que haverá Reunião do 

conselho de políticas sobre drogas de Castanhal, no dia 04 de abril de 2019, mas que o 

CRP não foi convocado para a eleição. 3. Soraya informa da reunião de praticas 

emergentes no dia 12 abril no CFP, que a psicóloga fiscal Saiumy também vai. 4. 

Nathalia, da Ajur, pauta sobre o Titulo de especialista (T.E) da psicóloga Sara Gracieli, 

o ministério publico fez um requerimento ao DETRAN que descredenciasse alguns 

psicólogos que se fizeram especialização por meio de uma faculdade que possivelmente 

vendia certificados da especialização em trânsito.  Informa que a faculdade nunca esteve 

em situação de regularidade com o Mec, baseado na sua resposta ao MPF.  Assim o 

CRP 10, baseado na resolução não poderia emitir o T.E. A sugestão da Ajur, tendo em 

vista essa evidência de que houve algum ato ilícito com as datas divergentes entre a data 

que foi ofertada especialização e a época que ela fez e a afirmação do Conselho 

nacional de educação de que não houve nenhum período de regularidade profissional. 

Luiz sugere que seja feita consulta oficial ao Mec sobre a validade do diploma.  Plenária 

aprova. 5. Solicitação de reembolso psicóloga Aline Alvarez, que solicitou a 

transferência em 2017 para o CRP 13, mas recebeu o boleto de 2019 do CRP 10, devido 

a transferência não ter sido cadastrada no sistema e ela pagou. Agora solicita o valor da 

anuidade paga e mais a diferença que pagaria com desconto no CRP 13. Plenária aprova 

que seja reembolsado o valor da anuidade que foi paga. 6. Solicitação de isenção de 

anuidades da psicóloga Midori Figueiredo Orihasit, alega que não exerceu a profissão 

nesse período por questão de saúde, que comprovou por documentos. Sugere-se a 

prescrição no período dos documentos apresentados. 7. Corep: Reunião com o CFP, as 

16h 30 na sexta. 8. Amanda apresenta 12 profissionais com debito de 2014 a 2018, para 

serem ajuizados os processos. 9. É apresentado o Acordo Coletivo dos funcionários, 

Reajuste com piso dos psicólogos fiscal, reajuste, vale alimentação com correção do 

INPC, pontos facultativos. Auxilio saúde. Data base. Reunião de funcionários na 

próxima terça as 14h. 10. Processo seletivo de psicólogo fiscal.  Foram deferidas 23 

inscrições, de acordo com os requisitos. Amanda esta agendando local para a realização 
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da redação. 10. Solicitação, por email, da psicóloga Tatiana Martins (CRP 10/3293) de 

minicurso sobre a nova resolução de elaboração de documentos e diálogo com a 

categoria na cidade de Paragominas/PA. No momento estamos no processo de 

mobilização, de corep e cnp. Será incluído no cronograma. 11. Lançamento da I Mostra 

Nacional de Práticas em Psicologia no Suas. Nos dias 13 e 14 e junho de 2019 a 

amostra da Região Norte ocorrerá no Tocantins, Palmas, com o tema “As faces da 

diversidade: a singularidade da Psicologia no Suas na Região Norte”. Valber está na 

comissão organizadora, que teve reunião, em que solicitaram um Representante do CRP 

10 e a verificação de possibilidade de custeio de passagem, assim como integrar a 

comissão cientifica. Valber é sugerido e vai verificar sua agenda.  12. Convite para 

representante do CRP na Sessão Especial em alusão ao “Dia Mundial da 

Conscientização do Transtorno do Espectro Autista – TEA” no dia 25 de abril de 2019, 

às 9h, no auditório da Alepa (Belém/PA). Luiz irá consultar agenda para estar presente. 

13. Isadora: Simpósio de Psicologia Hospitalar “Intervenções, reflexões e desafios”, nos 

dias 19 e 20 de outubro de 2019, em Macapá/AP. Solicita-se representante do CRP 10, 

apoio ao lanche e divulgação nas mídias. Isadora sugere os nomes do George Pontes, 

Valber Sampaio ou Soraya Albim. Pre indicação. 14. Seminário de Psicoterapia. Enviar 

contribuições para o documento “Reconhecimento e qualificação do psicoterapeuta: 

condições para a formação especializada” até o dia 15 de abril de 2019. Seminário no 

dia 28 de abril de 2019, de 9h às 17h, em BSB/DF. Encaminhar nome do representante 

até o dia 05 de abril. Titular Valber, suplente Soraya. 16. VII Congresso da Associação 

Brasileira de Psicologia do Esporte, nos dias 4 e 07 de setembro de 2019, em Ribeirão 

Preto/SP. Solicitam consulta a Giane.  
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