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Plenária 550 de 09 de maio de 2019. 

 

Informes: 1. Natália informa sobre a apresentação de diploma comprovadamente falso, 

o qual fez na Polícia Federal, de protocolo número 083600033662019-7; 2. Adriana 

participou dias 01 e 02 d abril de 2019 na reunião do GT do CFP sobre MSE em 

Brasília, no qual deliberaram sobre a construção de uma minuta para a categoria que 

trabalha no sistema socioeducativo; 3. Adriana informou que participou no dia 09 de 

maio da reunião sobre o desmonte da educação por parte do município de Belém na 

fundação escola Bosque; 4. Foi deferido o número do processo pelo CFP 

576600020.000190/2019-16 na aquisição de título; 5. A consulta processual da justiça 

federal está indisponível, o que dificulta a consulta por parte da AJUR do CRP10; 

AJUR terá que judicializar a CELPA, por não ter aceitado o recurso anteriormente; 6. 

Nos dias 21 e 22 de maio acontecerá uma conferência livre sobre saúde e democracia no 

auditório setorial básico I na UFPA; Nara e Rafaele informam sobre reunião Reunião 

com as psicólogas da Funpapa, que expuseram suas duvidas em relação a nova 

resolução CFP sobre documentos psicológicos, ficaram de enviar um documento ao 

CRP solicitando minicurso sobre essa temática e o trabalho da psicologia no SUAS. 

Pauta: 1. Prescrições de 89 anuidades que estão de acordo com a resolução. Lista em 

anexo; 2. Uma psicóloga solicitou desconto nas anuidades de 2019, como a mesma 

pediu parcelamento, segundo o artigo 71 da consolidação das resoluções, o sistema 

conselhos só pode dar desconto para pagamentos antecipados. 3. Duas psicólogas 

solicitaram inscrição, mas os títulos eleitorais estavam cancelados no momento da 

solicitação. Após o pedido, Natalia consultou o site TSE e verificou que estão quites 

neste quesito, logo terão suas solicitações atualizadas e deferidas; 4. Eunice fala sobre 

os cortes das bolsas de mestrado e doutorado pelo atual governo que impactam 

diretamente na formação da psicologia. Sugere que o CRP faça uma nota se 

manifestando contra esses desmontes na educação e participe do ato no dia 15 de maio 

às 9h na praça da república. Encaminhou-se pela elaboração da nota e arte para 

divulgação e chamada para o ato; 5. Referência técnica de Psicologia e Povos Indígenas 

– Eunice participou de uma reunião no CFP para discutir sobre a construção de uma 

referência técnica sobre psicologia e povos indígenas. Foi discutido nesta reunião sobre 

a construção de um texto de forma mais geral e posteriormente lançar referências mais 

específicas sobre a temática dialogando com as lideranças dos povos indígenas. Além 
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disso, Eunice trouxe questões sobre sua representação pelo CRP10 na elaboração desta 

resolução. Encaminhou-se pela envio de oficio ao CFP reiterando e reafirmando a 

representação da Eunice nesta comissão Ah Doc 6. Projeto mês da luta contra 

mortalidade materna pela comissão de psicologia e gênero. Estão solicitando banner, a 

arte e contribuição financeira para a ação no dia 25 de maio a respeito desta temática; 7. 

COE:  Foram discutidos os processos 01/2012 do Amapá. Encaminhou-se para a revisão 

do parecer considerando que o anterior se baseou em um equívoco; 05/2016 – Denúncia 

de assédio por professor (Psicólogo) em uma faculdade. O parecer da comissão de 

instrução é pelo arquivamento da denúncia por falta de elementos de provas e por este 

não estar exercendo a profissão de Psicologia. O pleno segue a deliberação da comissão 

de instrução; No processo 05/2017 Soraya fará o relatório em 15 dias, com a entrega 

para o dia 24 de março. O julgamento será 07 de junho às 18h; O Processo 01/2018 foi 

instaurado processo; O processo 02/2018 foi indicada a psicóloga Daiane Gasparetto 

para elaborar o parecer preliminar. O processo 08/2018 de Marabá contra um psicólogo 

de assédio sexual. É preciso que a COF faça a diligência. Fazer a cotação da ida da COF 

para esta diligência; Campanha itinerante de Direitos Humanos do Conselho Federal de 

Psicologia solicita apoio deste CRP10 para sugestão de programação e questões de 

logística em Belém, 07 e 08 de junho e em Macapá 06 de junho; Encaminhamos pela 

indicação do nome do Psicólogo Marcelo Moreira para ficar à frente deste evento; 

Solicitação de arte para evento em Marabá “Roda de Conversa sobre as demandas da 

População LGBTI e a Rede de Atendimento” - Encaminhou-se pela elaboração da arte e 

divulgação deste evento conforme solicitação do Psicólogo João Jorge; Solicitação de 

divulgação (Hipnose) – Encaminhou-se pela não divulgação do curso; I CONGRESSO 

AMAZÔNICO SOBRE SAÚDE MENTAL E SOCIAL nos dias 26 e 27 de outubro 

ofertou duas vagas. Serão sorteadas as vagas no dia 27 de agosto. Encaminhou-se 

repassar para o GT de saúde mental com indicação da conselheira Soraya para compor 

uma mesa do evento; Seleção dos fiscais e estagiários- Encaminhou-se para o envio da 

comissão que ora foi instituída; Representação Mayra para o evento de 18 de maio sobre 

violência sexual contra criança e adolescente no dia 21 de maio de 2019. Encaminhou-

se pela aprovação da mesma.  
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Conselheiras 

Adriana Elisa de Alencar Macedo 

Luiz Romano da Motta Araujo 

Rafaele Habib Souza Aquime  

Soraya Albim 

Rose Mara Ruiz  

Coordenação e Assessoria Jurídica  

Nara De Bastiani Paixão 

Amanda Vianna  

Nathalia Cardoso  

 

Convidada 

Eunice Guedes 


