
Serviço Público Federal 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA _ 10ª 
REGIÃO 

JURISDIÇÃO Pará/Amapá 

 
 

 

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região PA/AP - CNPJ: 37.115.540.0001-20 

Belém/PA: Av. Generalíssimo Deodoro, 511 Macapá/AP: Rua Rio Macacoari, nº 16, sala 02 Fone: 
(91) 3224-6322/32246690 Fone/Fax: (96)3223-3945 

CEP: 66.055-240 CEP: 68.901-020 

PLENÁRIA 553 DE 04 DE JULHO DE 2019 

Informes: 1. Nara informa que nos dias 01 e 02 de agosto haverá o Treinamento do 
Sistema Eleitoral com os presidentes das Comissões Regionais Eleitorais, com a 
indicação da integrante da CRE Eveny Teixeira e a funcionária Amanda Vianna. Ainda 
sobre as eleições a comissão eleitoral informou sobre os debates, no dia 05 de agosto 
em Macapá e 19 de agosto em Belém. 2. Informe sobre a solenidade a ocorrer no dia 11 
de julho, às 14h30 e a Assembleia Orçamentária, às 18h. 3. Adriana informa sobre 
minuta da resolução sobre a psicologia no sistema de medida socioeducativa até 25 de 
julho pode enviar contribuições sobre o assunto. Pauta: 1. Apreciação dos relatórios nº 
12/2018 e 13/2018, o qual foi relator o psicólogo convidado João Paulo Watrin, no 
relatório ele indica o arquivamento das duas representações. A plenária sugere uma 
diligência para verificar o ambiente da sala de atendimento. 2. A agência Jokerman 
solicitou apoio do CRP para realização Workshop de marketing digital para psicólogas 
(os), a ser realizado na sede, com desconto para os psis; Indeferindo por conta da obra. 
3. É apresentada a Proposta de evento para o dia da psicóloga em Santarém. Solicitar ao 
CFP a presença da conselheira federal Rosane Granzotto. 4. Foi aprovada a Divulgação 
do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/TJPA/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
para credenciamento de profissionais nas mídias do CRP 10. 5. O conselheiro Antonino 
informou de situação nos colégios Augusto Meira e outra, na Pariquis, solicitando que 
seja realizada fiscalização pela comissão de orientação e fiscalização. 6. Dia da 
psicóloga em Belém, fazer a programação. 8. A conselheira Rose Mara informa que 
duas profissionais de psicologia entraram em contato para buscar respaldo sobre uma 
situação em que no município de Curuá/PA está sendo realizado um concurso para 
conselheiros tutelares. Um dos requisitos é passar por avaliações psicológicas, assim a 
prefeitura determinou que as psicólogas do Cras elaborassem essa avaliação e emissão 
de laudo decorrente da avaliação psicológica. As profissionais relatam que além de 
considerarem a pratica um desvio de função, ainda não se sentem preparadas em relação 
a conhecimento sobre os processos de avaliação psicologia. Fica determinado pela 
plenária que a psicóloga Rose verifique possibilidade de ir até Curuá conversar com as 
psis, a fim de orienta-las quanto as normas da profissão e acolhe-las na demanda. 10. 
Crepop lançou edital para apoio financeiro, com apoio de 50% para plano de ação dos 
próximos seis meses.  

Presentes: 

Conselheiras (os): 

Luiz Romano da Motta Araújo Neto 
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