
 

 

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO ANO 

2021  

Ata da Assembléia Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região 

realizada no vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte, por WebConferência 

(Plataforma Cisco Webex), em atendimento às Portarias CRP-08/ADM nº 003 e 004/2020.  

Às 14h (quatorze horas) a conselheira Presidente Célia Mazza de Souza faz a abertura da 

Assembleia Orçamentária, em primeira convocação. Não havendo quórum para o início 

da reunião em primeira convocação, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) a 

conselheira Célia Mazza de Souza inicia a Assembleia Orçamentária, em segunda 

convocação. Psicólogas(os) participantes e em condição de voto: Alan Galleazzo; Alana 

Maria Freitas; Alessandra Elisa Gromowski; Allana Pazotti Figueiredo; Ana Ligia Costa; 

Ana Lúcia Canetti; Andressa Maria de Oliveira Sgóbero; Andressa Roveda; Angela Aline 

Haiduk Rosa; Angelo Horst; Camila Cortellete Pereira da Silva; Célia Mazza de Souza; 

Célia Regina Cortellete; Cesar Rosario Fernandes; Christiane Henriques Ferreira; Claudia 

Barbosa; Debora Beatriz Hamann; Denis Dos Santos Costa; Drielly Fernanda Fiuza; 

Edilvana Maria Graff; Eucaris Aparecida Santos Skorobokatei; Fabiane Kravutschke 

Bogdanovicz; Fernanda de Oliveira Pavão Mascarin; Fernanda Ribeiro Feola; Flaviano De 

Cássio Teixeira; Flávio Komonski; Gelci Nogueira; Guilherme Bertassoni da Silva; 

Gustavo Filipowski; Gustavo Lacatus da Costa de Oliveira; Isis Ribeiro Ramos; Jaíde 

Pedroso Neto; Jully Annye Gallo Lacerda; Junia Dos Santos; Jussara Henb; Luccas 

Danniel Maier Cechetto; Luciana Amandio Campos Sales; Luciana Varella de Oliveira; 

Luciano Bugalski; Luciano Nadolny; Ludiana Cardozo Rodrigues; Luiz Henrique Palavicini 

Selivan; Marcel Pereira; Maria Sezineide Cavalcante de Melo; Marly Perrelli; Milena Luiza 

Poletto; Natália Cesar de Brito; Paulo Cesar de Oliveira; Pedro Braga Carneiro; Ramon 

Ferreira; Renata Campos Mendonça; Rodrigo Taddeu; Semiramis Maria Amorim 

Vedovatto; Silvio Araújo Vailões; Thiago Dambros; Tim Schindler; Vagner Marchezoni 

Medeiros; Viviane De Paula; Viviane Luísa Berger Silva. Equipe de apoio: Maurício 

Cardoso da Silva CRA-PR 22.261 (Gerente Administrativo Financeiro do CRP-PR), 

Samuel Castro (Assessor de Tecnologia da Informação do CRP-PR), Lucas Gomes de 

Albuquerque (Intérprete de LIBRAS), Alberto D. Freitas (Executivo de Contas - TEN 

Sistemas), Phelipe Duarte (Analista de Sistemas - Tem Sistemas).  Conselheira Célia 

explica que a Assembleia acontecerá na modalidade online em função da pandemia do 

coronavirus, sendo a primeira de todo o Sistema Conselhos de Psicologia. Apresenta a 

pauta da Assembleia, divulgada nos canais de comunicação do Conselho, Diário Oficial 

da União e jornal de grande circulação. Conselheira Renata agradece a participação de 

todas/os. Explica que foram realizados inúmeros testes, para garantir a melhor 



 
 
 
 
 

 

experiência possível com a plataforma. Na sequência, o gerente administrativo-financeiro 

Maurício apresenta o relatório integrado de atividades, correspondente ao exercício de 

2019. Em seguida, Maurício (gerente administrativo-financeiro) apresenta a Proposta 

Orçamentária para o Exercício de 2021, organizada a partir de fundamentos contábeis e 

previsão de receitas e despesas: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), 

exercício de 2021, no valor total de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove 

centavos); Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 

2021, no percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento até 31 de janeiro de 

2021; Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, 

no percentual de 20% (vinte por cento) para recém-formados até 24 meses; Proposta da 

anuidade de Pessoa Jurídica (PJ) para o exercício de 2021, no valor de R$ 260,29 

(duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) para empresa com capital social até 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e 

nove centavos) para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil 

reais e um centavo); Proposta de taxas e emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 

2021: Taxa de inscrição de PF e PJ no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais); 2ª via 

da CIP no valor de R$ 20,00 (vinte reais); Taxa de emissão de certificado de PJ no valor 

de R$ 70,00 (setenta reais); Proposta de utilização do superávit do exercício para realizar 

reformas, ampliações ou aquisições que venham a ser necessárias nas sedes do CRP-

PR. Após discussão, conselheiras Célia e Renata colocam as propostas em REGIME DE 

VOTAÇÃO, conforme segue: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de 

2021, no valor total de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos). 

Encaminhamento: aprovada com 42 (quarenta e dois) votos favoráveis (02 rejeições, 05 

abstenções e 07 sem respostas). Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física 

(PF) para o exercício de 2021, no percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento 

até 31 de janeiro de 2021. Encaminhamento: aprovada com 41 (quarenta e um) votos 

favoráveis (01 rejeição, 06 abstenções e 08 sem respostas). Proposta de desconto da 

anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, no percentual de 20% (vinte 

por cento) para recém-formados até 24 meses. Encaminhamento: aprovada com 41 

(quarenta e um) votos favoráveis (01 rejeição, 08 abstenções e 06 sem respostas). 

Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2021, no 

valor de R$ 260,29 para empresa com capital social até R$ 50.000,00 e de R$ 513,79 

para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01. Encaminhamento: aprovada 

com 33 (trinta e três) votos favoráveis (03 rejeições, 14 abstenções e 07 sem respostas). 

Proposta de taxas e emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 2021 - Taxa de 

inscrição de PF e PJ no valor de R$ 170,00; 2ª via no valor de R$ 20,00; Taxa de emissão 



 

 

de certificado de PJ no valor de R$ 70,00. Encaminhamento: aprovadas com 34 (trinta e 

quatro) votos favoráveis (05 rejeições, 10 abstenções e 07 sem respostas). Proposta de 

utilização do superávit do exercício para realizar reformas, ampliações ou aquisições que 

venham a ser necessárias nas sedes do CRP-PR. Encaminhamento: aprovadas com 31 

(trinta e um) votos favoráveis (07 rejeições, 09 abstenções e 09 sem respostas). Após a 

conclusão das votações, conselheira Renata agradece a equipe envolvida na organização 

da Assembleia, funcionárias/os do CRP-PR, técnicas/os externos (Ten Sistemas, 

intérprete de LIBRAS, etc). Agradece a participação das/os Psicólogas/os e ressalta a 

importância da Assembleia para assegurar o compromisso social da Psicologia e da 

autarquia. Conselheira Célia agradece a presença de todas e todos e convida as/os 

participantes a se aproximarem do CRP. Coloca-se à disposição para qualquer dúvida 

que necessite de elucidação. Aponta que as críticas construtivas são bem-vindas. 

Agradece o trabalho da equipe na organização da Assembleia. Nada mais tendo a 

discutir, a Assembleia é encerrada às 16h37min e eu, Angelo Horst, Psicólogo e gerente 

técnico deste CRP-PR, lavro esta ata que será assinada por mim e pelas conselheiras 

tesoureira e presidente.  


