1
ATA DA ASSEMBLÉIA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2021
2 Ata da Assembléia Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região
3 realizada no vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte, por WebConferência
4 (Plataforma Cisco Webex), em atendimento às Portarias CRP-08/ADM nº 003 e 004/2020.
5 Às 14h (quatorze horas) a conselheira Presidente Célia Mazza de Souza faz a abertura da
6 Assembleia Orçamentária, em primeira convocação. Não havendo quórum para o início
7 da reunião em primeira convocação, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) a
8 conselheira Célia Mazza de Souza inicia a Assembleia Orçamentária, em segunda
9 convocação. Psicólogas(os) participantes e em condição de voto: Alan Galleazzo;
10 Alana Maria Freitas; Alessandra Elisa Gromowski; Allana Pazotti Figueiredo; Ana Ligia
11 Costa; Ana Lúcia Canetti; Andressa Maria de Oliveira Sgóbero; Andressa Roveda; Angela
12 Aline Haiduk Rosa; Angelo Horst; Camila Cortellete Pereira da Silva; Célia Mazza de
13 Souza; Célia Regina Cortellete; Cesar Rosario Fernandes; Christiane Henriques Ferreira;
14 Claudia Barbosa; Debora Beatriz Hamann; Denis Dos Santos Costa; Drielly Fernanda
15 Fiuza; Edilvana Maria Graff; Eucaris Aparecida Santos Skorobokatei; Fabiane
16 Kravutschke Bogdanovicz; Fernanda de Oliveira Pavão Mascarin; Fernanda Ribeiro
17 Feola; Flaviano De Cássio Teixeira; Flávio Komonski; Gelci Nogueira; Guilherme
18 Bertassoni da Silva; Gustavo Filipowski; Gustavo Lacatus da Costa de Oliveira; Isis
19 Ribeiro Ramos; Jaíde Pedroso Neto; Jully Annye Gallo Lacerda; Junia Dos Santos;
20 Jussara Henb; Luccas Danniel Maier Cechetto; Luciana Amandio Campos Sales; Luciana
21 Varella de Oliveira; Luciano Bugalski; Luciano Nadolny; Ludiana Cardozo Rodrigues; Luiz
22 Henrique Palavicini Selivan; Marcel Pereira; Maria Sezineide Cavalcante de Melo; Marly
23 Perrelli; Milena Luiza Poletto; Natália Cesar de Brito; Paulo Cesar de Oliveira; Pedro
24 Braga Carneiro; Ramon Ferreira; Renata Campos Mendonça; Rodrigo Taddeu; Semiramis
25 Maria Amorim Vedovatto; Silvio Araújo Vailões; Thiago Dambros; Tim Schindler; Vagner
26 Marchezoni Medeiros; Viviane De Paula; Viviane Luísa Berger Silva. Equipe de apoio:
27 Maurício Cardoso da Silva CRA-PR 22.261 (Gerente Administrativo Financeiro do CRP28 PR), Samuel Castro (Assessor de Tecnologia da Informação do CRP-PR), Lucas Gomes
29 de Albuquerque (Intérprete de LIBRAS), Alberto D. Freitas (Executivo de Contas - TEN
30 Sistemas), Phelipe Duarte (Analista de Sistemas - Tem Sistemas). Conselheira Célia
31 explica que a Assembleia acontecerá na modalidade online em função da pandemia do
32 coronavirus, sendo a primeira de todo o Sistema Conselhos de Psicologia. Apresenta a
33 pauta da Assembleia, divulgada nos canais de comunicação do Conselho, Diário Oficial
34 da União e jornal de grande circulação. Conselheira Renata agradece a participação de
35 todas/os. Explica que foram realizados inúmeros testes, para garantir a melhor
36 experiência possível com a plataforma. Na sequência, o gerente administrativo-financeiro

37 Maurício apresenta o relatório integrado de atividades, correspondente ao exercício
38 de 2019. Explica que será remetido ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Conselho
39 Federal de Psicologia. O relatório concentra informações do XIII e XIV Plenário,
40 responsáveis pela gestão durante o exercício de 2019. Acrescenta que o documento está
41 disponível para consulta no Portal da Transparência. Conselheira Renata agradece a
42 apresentação e elogia o trabalho de organização e publicação do relatório. Psicóloga
43 Semiramis parabeniza a equipe técnica do CRP-PR pela organização do relatório. Em
44 momentos anteriores já se observava a necessidade de deixar os relatórios mais
45 compreensíveis à sociedade e percebe que isso foi alcançado. Questiona o uso da
46 terminologia ‘sedes’, atribuído às ‘subsedes’, tendo em vista que juridicamente só existe
47 uma sede – em Curitiba. Recomenda a correção do texto no relatório. Aponta sobre a
48 necessidade de resolver os problemas quanto à transmissão da Assembleia no Youtube,
49 que está impedindo que psicólogas/os assistam a Assembleia. Quanto à Revista Contato,
50 considera que tem conteúdo acadêmico e que não contempla a realidade dos
51 profissionais. Questiona ações ligadas à redução de danos, funcionamento das
52 representações setoriais e dados do portal da transparência. Conselheira Célia ressalta
53 que o relatório diz respeito ao ano de 2019, mas que o Plenário não tem objeções em
54 prestar contas de suas atividades também em 2020. Sobre o uso da terminologia ‘sedes’,
55 conselheira Célia explica que no Regimento Interno revisado e submetido à apreciação do
56 Conselho Federal recentemente, há uma explicação sobre o uso do termo. A respeito da
57 Revista Contato, justifica que o Plenário atual bem buscando adequar o calendário de
58 produção, recebido com atraso do Plenário anterior. Aponta que a gestão tem conseguido
59 adiantá-lo a cada edição, mas há questões como greve e precarização dos serviços dos
60 Correios que ainda provocam demora na entrega. Com relação à transmissão no
61 Youtube, a equipe responsável pela plataforma está resolvendo (houve um problema
62 técnico). Quanto às representações setoriais, explica que dizem respeito à 2019 (em 2020
63 o número aumentou). Complementa que nenhum/a psicóloga/o foi excluída(o) de
64 nenhuma representação do Conselho e se desligaram-se, o fizeram por vontade própria,
65 e não por imposição do Plenário. Conselheira Renata complementa no que diz respeito à
66 prestação de contas de 2019. Informa que o problema de transmissão no Youtube foi
67 solucionado e a transmissão já iniciou. Psicólogo Alan Galleazzo parabeniza a
68 apresentação realizada. A discussão que se faz na Assembleia, aponta, não é política.
69 Portanto, entende que não cabe fazer comparações entre Plenários. Lembra que o plano
70 de ação reflete o orçamento aprovado na gestão anterior. Parabeniza a atual gestão pela
71 prestação de contas. Psicólogo Luciano Bugalski questiona informações sobre o
72 Planejamento Estratégico (PE) realizado pelo XIV Plenário: 1) critérios para contratação

73 de consultoria realizada no PE; 2) custo para contratação; 3) critérios de análise
74 situacional que justificam a utilização de alguns termos nas ações do PE, como a frase
75 “tudo é efêmero”. Conselheira Célia explica que a contratação se deu mediante cotação,
76 optando-se pelo menor preço. A respeito da frase mencionada, considera que as
77 coisas/cenários se modificam ao longo do tempo, o que justifica a efemeridade das
78 situações. O planejamento teve início em 2019, porém foi concluído em 2020, aponta. Os
79 valores de contratação também estão disponíveis no Portal da Transparência. Psicóloga
80 Semiramis compreende que existem situações que caminham juntas (dois Plenários no
81 ano de 2019), o que pode causar confusão na análise dos dados. Por isso, novamente
82 recomenda que seja atualizado o texto com as compreensões/interpretações políticas de
83 cada Plenário sobre a terminologia “sedes e subsedes”. Conselheira Célia agradece as
84 sugestões e informa que é possível alterar o relatório sim, conforme recomendado,
85 colocando uma observação sobre o ponto “sedes/subsedes”. Em seguida, Maurício
86 (gerente administrativo-financeiro) apresenta a Proposta Orçamentária para o Exercício
87 de 2021, organizada a partir de fundamentos contábeis e previsão de receitas e
88 despesas: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de 2021, no valor
89 total de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos); Proposta de
90 desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, no percentual de
91 15% (quinze por cento), com vencimento até 31 de janeiro de 2021; Proposta de desconto
92 da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, no percentual de 20% (vinte
93 por cento) para recém-formados até 24 meses; Proposta da anuidade de Pessoa Jurídica
94 (PJ) para o exercício de 2021, no valor de R$ 260,29 (duzentos e sessenta reais e vinte e
95 nove centavos) para empresa com capital social até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
96 de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos) para empresas com
97 capital social acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo); Proposta de
98 taxas e emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 2021: Taxa de inscrição de PF e
99 PJ no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais); 2ª via da CIP no valor de R$ 20,00
100 (vinte reais); Taxa de emissão de certificado de PJ no valor de R$ 70,00 (setenta reais);
101 Proposta de utilização do superávit do exercício para realizar reformas, ampliações ou
102 aquisições que venham a ser necessárias nas sedes do CRP-PR. Psicólogo Allan
103 Galleazzo parabeniza o XIV Plenário pela proposta de manter o valor da anuidade
104 praticado em 2020. O que assusta no processo todo, de acordo com o Psicólogo, é o
105 fundo de seção, que vem aumentando ao longo do tempo, ao passo que as seções no
106 Sistema Conselhos diminuem. Faz uma crítica ao processo político do CFP de
107 manutenção do fundo de seção. Considera que é possível entregar as contas do CRP em
108 dia, sem alterar o valor da anuidade. Menciona que as gestões de 2004 e 2007 do CRP-

109 PR também não fizeram alterações no valor na anuidade. Espera que a prática seja
110 replicada em outros Conselhos Regionais. Conselheira Renata agradece. Explica que o
111 CFP vem discutindo sobre o fundo de seção e complementa que a gestão de 2013
112 também manteve (por dois anos) o valor da anuidade. Conselheira Célia reconhece que é
113 necessário discutir sobre a finalidade do fundo de seção, em âmbito federal, da mesma
114 forma que ocorreu com a manutenção dos tetos das anuidades no Sistema Conselhos.
115 Psicóloga Gelci Nogueira manifesta sua preocupação quanto ao pagamento de Pessoa
116 Física (PF) e também de Pessoa Jurídica (PJ). Lembra que muitas/os psicólogas/os
117 dependem do funcionamento de suas clínicas, atravessadas pela pandemia, e tem que
118 arcar com os custos das duas anuidades. Conselheira Célia lembra que a anuidade de PJ
119 está prevista na legislação, para empresas que oferecem serviços de Psicologia.
120 Menciona que já existe a previsão do pagamento de uma anuidade 50% menor para
121 empresas de menor faturamento e que é possível, para fins de emissão de nota fiscal, por
122 exemplo, constituir empresa individual, que não tem o ônus de pessoa jurídica. Destaca
123 que constituir Pessoa Jurídica também é uma escolha. Psicólogo Guilherme Bertassoni
124 da Silva elogia a prestação de contas e organização tecnológica para realização da
125 Assembleia. Aponta que na gestão de 2013-2016 a anuidade se manteve no mesmo
126 valor, por dois anos. E, no terceiro ano, foi reajustada abaixo da inflação. Naquela época,
127 aponta, ainda foi possível conceder o desconto de 20% no valor de inscrição para recém128 formados. Entende que é possível manter as anuidades a partir de práticas da gestão,
129 como a retirada de jetons – por exemplo, tal qual como ocorrida no XIV Plenário.
130 Psicólogo Luciano Nadolny parabeniza a apresentação. Recomenda a realização de mais
131 eventos de forma online, para ampliar a participação das/os Psicólogas/os (com a
132 ressalva de que os convites sejam enviados com mais antecedência). Questiona se é
133 possível calcular a média num período histórico maior e considerando a abertura de
134 muitas faculdades nos últimos anos, implicando em maior número de formados. Também
135 pergunta se é possível ampliar o número de parcelas para pagamento da anuidade, visto
136 que muitas/os psicólogas/os vêm sofrendo os impactos financeiros da pandemia.
137 Parabeniza a proposta pela manutenção do valor da anuidade. Conselheira Renata
138 comenta que, por segurança jurídica e contábil, é necessário utilizar a média histórica
139 para construção do orçamento. Não é possível construí-lo a partir de uma previsão que
140 desconsidere a média histórica. Sobre o parcelamento, explica que em 2020 foi aprovado
141 um número maior de parcelas para pagamento. Contudo considera difícil ampliar mais do
142 que já está em vigor, em função das despesas fixas que o CRP possui. Conselheira Célia
143 complementa que a média histórica está prevista na legislação contábil. Psicólogo Allan
144 Galleazzo espera que a manutenção de anuidade vire uma cultura dentro do Sistema

145 Conselhos. É possível ampliar a prestação do serviço dos Conselhos, com qualidade e
146 sem alterar os valores arrecadados. Considera que, se o fundo de seção vem sendo
147 utilizado fora de seu objetivo inicial, é importante apresentar ao Conselho Federal de
148 Psicologia a necessidade de correção desta prática. Conselheiro Pedro agradece os
149 comentários. Em relação ao questionamento do psicólogo Luciano, aponta que o Plenário
150 não tem condições legais de abrir mão de receitas, visto que dispõe de despesas de
151 manutenção. Por isso que o esforço da gestão é para reduzir as despesas discricionárias
152 do Plenário. Informa que o CRP-PR defendeu na última APAF a criação de um Grupo de
153 Trabalho para rever os critérios para concessão de descontos e parcelamentos e explica
154 que o CRP-PR representará a região sul no grupo nacional. Após discussão, conselheiras
155 Célia e Renata colocam as propostas em REGIME DE VOTAÇÃO, conforme segue:
156 Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de 2021, no valor total de
157 R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos). Encaminhamento:
158 aprovada com 42 (quarenta e dois) votos favoráveis (02 rejeições, 05 abstenções e 07
159 sem respostas). Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o
160 exercício de 2021, no percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento até 31
161 de janeiro de 2021. Encaminhamento: aprovada com 41 (quarenta e um) votos
162 favoráveis (01 rejeição, 06 abstenções e 08 sem respostas). Proposta de desconto da
163 anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, no percentual de 20%
164 (vinte por cento) para recém-formados até 24 meses. Encaminhamento: aprovada com
165 41 (quarenta e um) votos favoráveis (01 rejeição, 08 abstenções e 06 sem respostas).
166 Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021,
167 no valor de R$ 260,29 para empresa com capital social até R$ 50.000,00 e de R$
168 513,79 para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01. Encaminhamento:
169 aprovada com 33 (trinta e três) votos favoráveis (03 rejeições, 14 abstenções e 07 sem
170 respostas). Proposta de taxas e emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 2021
171 - Taxa de inscrição de PF e PJ no valor de R$ 170,00; 2ª via no valor de R$ 20,00;
172 Taxa de emissão de certificado de PJ no valor de R$ 70,00. Encaminhamento:
173 aprovadas com 34 (trinta e quatro) votos favoráveis (05 rejeições, 10 abstenções e 07
174 sem respostas). Proposta de utilização do superávit do exercício para realizar
175 reformas, ampliações ou aquisições que venham a ser necessárias nas sedes do
176 CRP-PR. Encaminhamento: aprovadas com 31 (trinta e um) votos favoráveis (07
177 rejeições, 09 abstenções e 09 sem respostas). Após a conclusão das votações,
178 conselheira Renata agradece a equipe envolvida na organização da Assembleia,
179 funcionárias/os do CRP-PR, técnicas/os externos (Ten Sistemas, intérprete de LIBRAS,
180 etc). Agradece a participação das/os Psicólogas/os e ressalta a importância da

181 Assembleia para assegurar o compromisso social da Psicologia e da autarquia.
182 Conselheira Célia agradece a presença de todas e todos e convida as/os participantes a
183 se aproximarem do CRP. Coloca-se à disposição para qualquer dúvida que necessite de
184 eleucidação. Aponta que as críticas construtivas são bem-vindas. Agradece o trabalho da
185 equipe na organização da Assembleia. Nada mais tendo a discutir, a Assembleia é
186 encerrada às 16h37min e eu, Angelo Horst, Psicólogo e gerente técnico deste CRP-PR,
187 lavro esta ata que será assinada por mim e pelas conselheiras tesoureira e presidente.

