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PLENÁRIA 554 DE 18 DE JULHO DE 2019 

Informes:  

1. Diretoria do CFP confirmou a presença da conselheira Rose Granzotto em 
Santarém, no dia 26 de agosto de 2019; 2. Cotec informa que ocorreram 
fiscalizações Agencia de defesa agropecuária do Pará e Hospital Universitário 
Barros Barreto. Avaliar o ofício de orientações mostrar na plenária para verificar 
se encaminha para o Reitor. 3. Soraya informa que estava no encontro em BSB 
para efetivação do CPD e   terminaram a nota de orientação sobre atendimento 
domiciliar, que será encaminhada para Apaf. 4.Luiz foi convidado para reunião 
dos presidentes do CRP, dia 29 de julho, sobre a Pec 108/2019 que pretende 
mudanças nos conselhos de classe. Pauta: 1. Amanda, da Coaf, propõe 
Campanha de regularização financeira, para retirada de juros e multa, entre 05 a 
08 de agosto. Aprovado. 2. Ofício do CFP solicita: Em decorrência da aprovação 
e estabelecimento na APAF de maio de 2019 do GT APAF Parâmetros para 
assistência psicológica em contextos de atenção primária, secundária e 
terciária de saúde, solicito indicar o representante deste regional para a 
composição do grupo de trabalho. Informamos que o nome da (o) representante 
indicada (o) para o referido GT, bem como números de telefone e e-mail para 
contato, devem ser encaminhados para o e-mail ylo.fraga@cfp.org.br, até o dia 
18/07/2019. Fica indicada a conselheira Soraya. 3. Jureuda fez parceria com o 
CFP para trazer a psicóloga e conselheira Daniela Zanini (formação sobre a 
resolução de documentos), no dia 26 de agosto (manha e tarde) para evento na 
Santa Casa. Solicita que o post e arte sejam elaborados pelo CRP, de acordo 
com a identidade visual no mês de agosto. Aprovado. 4. Psicóloga afirma que há 
divergência entre o sistema do Detran e a Resolução que trata da avaliação para 
CNH, solicita que o CRP encaminhe Ofício ao DETRAN elucidando sobre 
como devem ser realizadas as avaliações, principalmente em relação ao prazo 
para colocar no sistema de resultados.  5. Ofício Propaz, solicitam minicurso de 
documentos psicológicos para julho. Informar que o CRP 10 vai realizar 
minicurso dia 9 de agosto e sugerir liberação dos profissionais nesse dia. 6. Dia 
da psicóloga. Minicurso de elaboração de documentos psicológicos em Belém 
(09 de agosto) e Macapá (23 de agosto); Identificação visual.  Eventos como 
campanha. Falar com a plenária sobre o dia do psicólogo. Elaboração de 
documentos, encaminhar emails as instituições. 7. Pedidos de divulgação – 
Aprovado: Simpósio de Psicanálise e Política da UFPA e Reprovado: I Curso de 
Deliberação Moral e Mediação de Conflitos em Bioética no Estado do Pará. 8. 
Ofício nº 138/2019 do CRP 20, solicita apoio, por meio de passagens aéreas, 
diárias e hospedagem, para as quatro representantes indicadas, que participarão 
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do IV Seminário de Psicologia, Povos indígenas e Direitos Humanos da Região 
Norte: fronteiras, perspectivas e identidades em transformação, nos dias 08 a 10 
de agosto, na Universidade Federal de Roraima. Enviado para orçamento da 
Coaf. 9. Solicitação de ajuda de custo para Eunice Guedes participar da 
conferencia de saúde em BSB.  

 

Presentes:  

Conselheiras (os): 

Luiz Romano da Motta Araújo Neto 

 

Antonino Alves  

 

Valber Sampaio 

 

Soraya Albim 

 

Rafaele Aquime 

 

Coordenação: 

 

Amanda Vianna 

 

Nara Paixão 

 

 


