
PLENÁRIA Nº 556 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 

INFORMES 1. Convite do Tribunal Regional do Trabalho para a palestra “A saúde mental no trabalho de magistrados e servidores do judiciário” no dia 9 de setembro, às 13h, no TRT. 2. 

Ofício nº 463/2019 do Adepará, sobre fiscalização realizada no setor psicossocial, em que o diretor geral responde que nesse momento não tem condições de efetuar as solicitações 

realizadas, a fim de adequar eticamente o trabalho da psicóloga, mas que em breve haverá mudança de local da Agencia. 3. Informe da Câmara Municipal de Belém sobre inserção de 

matéria jornalística sobre “Cachorrologia” nos anais da Casa. PAUTA: 1. Pedidos de divulgação: Capacitação para notificadores de violência em Macapá; Congresso do Circulo 

Psicanalítico; Curso “O manejo com os pais na clínica psicanalítica de crianças e adolescentes”, dia 21 de setembro com o psicólogo Luan Sampaio. Aprovado. 2. O CFP encaminhou email 

indicando que os CRP’s tem autonomia para decidir se a adimplência é um requisito para o Cadastro e-psi, de atendimento online. Se mantém a adimplência. 3. A presidente da Coe 

apresenta os processo a seguir para encaminhamentos: Representação 02/11, sugere-se a prescrição. Aprovado. Representação 01/12, é necessário nomear um relator e encaminhar para 

julgamento. Isadora fica como relatora. Representação 04/13, defensor dativo, que seria um psicólogo convidado, sugestão do Eduardo Brasil. Representação 01/15, indicar um relator e 

marcar julgamento. Fica a conselheira Rose Mara como relatora. Representação 06/2015, a Comissão de Instrução sugere o arquivamento, que a plenária aprova. Representação 05/16, 

sugere-se o arquivamento, que a plenária aprova. Representação 04/17, precisa-se de novo relator, pois foi solicitado novo relatório. Antonino fica como relator. Representação 06/2017, 

relator final para julgamento. Fica a Soraya como relatora. Representação 05/2018, escolher relator na próxima plenária. Representação 06/18, a relatora Alana sugere arquivamento. A 

plenária aprova. 12/18 e 13/18 mesmo representante volta a sugestão de arquivamento, mediante relatório de diligência. Plenária aprova. 4. Convite da psicóloga Patricia Neder, professora 

da UEPA para participar de uma aula sobre "A regulação dos serviços de saúde mental no Brasil", na UEPA (Campus 2 na Perebebuí, ao lado do Bosque Rodrigues Alves), no dia 23 de 

setembro de 2019, de 10h às 12h, com os graduandos de medicina do segundo semestre. Fala de 30 a 40 minutos. Indicar alguém do GT de saúde mental. 5. Resultado eleições (post); posse 

e inauguração do auditório. 6. Solicitação de minicurso de elaboração de documentos psicológicos na Fasepa, dia 25 de setembro, às 8h. Aprovado, irá Saiumy e Letícia.  
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