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PLENÁRIA Nº568 1 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte a conselheira Jureuda 2 

Duarte Guerra deu início à Plenária de Nº 568, dando boas vindas aos presentes e 3 
passando a condução da plenária para a conselheira secretária Maria Eunice 4 

Figueiredo Guedes que após registro das/os conselheiras/os presentes: Jureuda 5 
Duarte Guerra, Antonino Alves da Silva, José de Arimateia Rodrigues Reis, 6 

Fernanda Teixeira de Barros Neta, Daiane  Gasparetto da Silva, Válber Luiz Farias 7 
Sampaio, Max da Costa Alves, Leone Rocha, Jorgete Lopes da Silva; Soraya Albim 8 

da Coordenadora Técnica do CRP10 Nara de Bastiani, da Coordenadora 9 
Administrativa e financeira Amanda Viana e da Assessora Jurídica Nathalia 10 

Cardoso verificou a existência de quórum para a realização da Plenária. Em 11 
seguida a conselheira secretária procedeu à leitura da pauta que constou dos 12 

seguintes pontos: 1.    Informes 1.1 minicursos online, Nara informa que foram 13 
realizados dois mini cursos pelo google meet, com bons rendimentos, chegando 14 

em vários municípios que muitas vezes não chegamos presencialmente, ela 15 
informa que será feito um relatório; Conselheira Eunice pergunta pelo calendário 16 

desses mini cursos; o conselheiro Antonino questiona quanto a possibilidade de 17 
gravar esses mini cursos e a alocação nisso no plano de comunicação, a Amanda 18 

destaca que o ponto já está colocado na pauta sobre o planejamento estratégico; 19 
a Conselheira Eunice fala sobre a infra estrutura necessária para esses mini cursos, 20 

a Conselheira Jureuda informa sobre o acordo com a Gil, onde cobre a divulgação 21 
das lives e a divulgação em jornais e que para os vídeos o Abilio estará entrando 22 

para fazer essa parte(orçamento), Foi questionado quanto ao alcance dos serviços 23 
de comunicação, se está sendo acessado, quantos e onde; 1.2 reunião do 24 

CREPOP, Conselheira Eunice informa que em junho foi realizada uma reunião do 25 
CREPOP nacional para re-planejar em virtude da Pandemia, relembrando que na 26 

APAF de Dezembro foi determinado a realização de Seminários estaduais de 27 
Politicas Publica, e que no momento foi repensado em um único seminário com 28 

mesas com representações regionais, a pesquisa sobre suicídio fica para o ano que 29 
vem e a pesquisa sobre a situação de abrigo fica para ser executada até o fim do 30 

ano. Está finalizando o planejamento de um seminário de politicas publicas da 31 
região norte, o Conselheiro Antonino informa que foi marcada uma reunião para o 32 
dia 03/07 para revisão da referência do SUAS, onde ele e a Leticia vão representar 33 

1.3 Reunião GT financeiro; a Conselheira Eunice enfatiza que na reunião que 34 
participou foi destacado a necessidade de um grupo para acompanhar o 35 

transparência do site em virtude da fiscalização do TCU; 1.4 Informe seminário: 36 
está previsto a realização de um seminário sobre Politicas Públicas com uma mesa 37 

com a responsabilidade da região norte 1.5 Informe Reunião CONPAS; o 38 
Conselheiro Valber informa que foram realizados dois encontros onde o 1º 39 

começou com atraso e foi demonstrado histórico, no 2º foi organizado uma 40 
articulação, documento de referência que puxou a live, e junto com a Sheila do 41 

Mato grosso está se esperando junto com o CREPOP; outro debata que está sendo 42 
pensado é um dialogo entre e assistência social e a saúde em tempo de pandemia 43 

que será definido melhor na próxima semana 1.6. Medida sócio educativas, o 44 
Conselheiro Valber informa dificuldades nas duas últimas semanas por falta de 45 

quórum, e que estão construindo a resolução sobre o regime aberto e fechado que 46 
está sendo feito estudo para apresentação na apaf de 12/20 1.7.Ampsinep; foi 47 

realizada uma reunião em nível de organização, e  composição de comissões, e 48 
1.8. Relação raciais; esta sendo reorganizada a comissão de relações raciais, com 49 
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sete componentes inicialmente como grupo de discussão, a Conselheira Jureuda 50 

propõe juntar a CDH com a de relações raciais para que se possa trazer a discursão 51 
de relação raciais para o DH para potencializar as ações, o conselheiro Antonino 52 

destaca sobre a importância da individualidade das discussões onde a voz da 53 
comissão de relações raciais não deve ser colocada de lado na comissão onde foi 54 

conquistado o espaço pelos grupos anteriores 1.9.Reunião com BR Conselhos; foi 55 
realizada hoje pela manhã a primeira reunião com a empresa BR Conselhos 56 

responsável pelo novo sistema de gerenciamento de inscrições, onde foi apresenta 57 
um diagrama com as etapas para a implantação com previsão de conclusão em 58 

outubro de 2020. 1.10. O conselheiro José de Arimateia, Começou a participar das 59 
reunião com a prof. Neuza Guareschi onde estará fazendo um estudo sobre o 60 

atendimento; Reunião nacional das comissões de ética, onde por problema de 61 
internet não pode participar e aguarda relato do CFP; Pensar em uma publicação a 62 

partir dos temas discutidos nas lives; GT de Saúde Mental, com o projeto em 63 
elaboração 1.11. O conselheiro Leone informa que o Aroldo se disponibilizou a 64 

fazer uma discussão sobre a cartilha elaborada pelo Sistema Penal; 2.    Pontos de 65 
pauta: 2.1 Estágio; posicionamento da ABEP e a posição do MEC que já determinou 66 

o retorno das aulas das IES em 2021, a Live do CFP propõe um calendário para 67 
uma discursão dos regionais sobre os estágios, amanhã dia 27 de junho será 68 

realizada uma reunião com representantes na área para pensar em estratégias 69 
para conhecer o documento do CFP. A conselheira Jureuda destaca a importância 70 

dessa reunião de amanhã para alinhar com os conselheiros o conhecimento sobre 71 
esse tema 2.2 Título de especialista; Foi exposto o problema atual no cadastro dos 72 

títulos de especialista no SISCAF a Nara informa que em pesquisa hoje verificou 73 
também que houve preenchimento no lugar errado dentro do SISCAF, a  74 

Conselheira Jureuda informa que a Psicóloga Rosanne se prontificou em fazer uma 75 
reunião para orientar a correção, como encaminhamento também incluímos uma 76 

força tarefa analisando caso a caso para a correção necessária. O Conselheiro 77 
Antonino pede para registro que não recebeu nada sobre o estudo da nova 78 

resolução, foi falado também sobre a necessidade de adequação na sede para ao 79 
novo normal 2.3 Retorno presencial; Foi realizada no dia 17/06 reunião com os 80 

funcionários, para conversar em virtude da decisão anteriores que definia a 81 
manutenção do home office até o dia 15/06, onde foi apontado pelos funcionários 82 

o retorno em 02/08 alinhando ao CFP e a manutenção do isolamento social. 2.4 83 
Ferias Letícia; solicitação de gozo de férias referente ao período aquisitivo de 2019 84 

30 dias em julho, aprovado 2,5 Orçamento de manutenção sensor alarme, os cabos 85 
foram corroídos por formiga e foi aprovado a manutenção 2.6 Renovação seguro 86 

predial; aprovado pelo menor preço 2.7 Obra pra reabrir; com o intuito de adaptar 87 
o espaço do CRP para o atendimento com os devidos cuidados e maior 88 

distanciamento foi  realizada visita com a Presidente e  o responsável de uma 89 
empresa de engenharia, nessa obra será contemplado a mudança de parte elétrica 90 

e logica do atendimento, assim como a instalação de uma pia externa na entrada 91 
do atendimento, além de manutenção no segundo andar onde foram percebidas 92 

rachaduras nas paredes das salas do CREPOP, COTEC, Biblioteca e hall da 93 
escada, além disso será feita a retirada da madeira da fachada do CRP, para isso 94 

foi apresentado o orçamento no valor de R$ 26.544,00, para a mudança dos moveis 95 
do atendimento, montagem do armário que era usada para a lojinha, deposito ao 96 

lado da cozinha e o caramanchão, com o valor de R$ 9.185,00. 2.8 Adequação do 97 
planejamento estratégico: foi esplanada a necessidade de adequação das 98 

atividades colocadas no planejamento estratégico as condições atuais com lives e 99 
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minicursos on-line, será agendada uma reunião especifica para estudar essa 100 

programação 2.9 Acompanhamento da arrecadação de janeiro a maio onde foi 101 
apresentado a arrecadação no valor de R$ 1.110.214,20 e despesas no valor de 102 

R$ 650.711,17 2.10 PAD; Instauração de PAD para o funcionário Landry 103 
composição da comissão ficam escalados os funcionários márcio Paulo, saiumy e 104 

ruth nara . Eu, Maria Eunice Figueiredo Guedes, Conselheira Secretária, lavro a  105 
esta ata. 106 

 107 
  108 

 109 

 110 

JUREUDA DUARTE GUERRA 111 

CONSELHEIRA PRESIDENTA 112 

 113 

 114 

 115 

  116 

ANTONINO ALVES DA SILVA 117 

CONSELHEIRO Vice - PRESIDENTE 118 

  119 

 120 

 121 

MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES 122 

CONSELHEIRA Secretaria 123 
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 125 

 126 

VALBER LUIZ FARIAS SAMPAIO 127 

CONSELHEIRO Tesoureiro 128 
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 131 

  132 

JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES REIS 133 

CONSELHEIRO 134 

  135 

 136 

FERNANDA TEIXEIRA DE BARROS NETA 137 

CONSELHEIRA 138 

 139 

 140 

SORAYA VIVIANNE BRAGA ALBIM 141 

CONSELHEIRA 142 

 143 
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DAIANE GASPARETTO DA SILVA   146 

CONSELHEIRA 147 

 148 
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MAX DA COSTA ALVES 151 

CONSELHEIRO 152 
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JORGETE LOPES DA SILVA 157 

CONSELHEIRA 158 

 159 

 160 

LEONE ROCHA 161 

CONSELHEIRO 162 
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