
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2022  1 

Ata da Assembléia Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região 2 

realizada no décimo quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, por 3 

WebConferência (Plataforma Cisco Webex), em atendimento às Portarias CRP-08/ADM 4 

nº 003 e 004/2020.  Às 14h (quatorze horas) a conselheira Presidente Célia Mazza de 5 

Souza faz a abertura da Assembleia Orçamentária, em primeira convocação. Não 6 

havendo quórum para o início da reunião em primeira convocação, às 14h30 (quatorze 7 

horas e trinta minutos) a conselheira Célia Mazza de Souza inicia a Assembleia 8 

Orçamentária, em segunda convocação com 46 (quarenta e seis) Psicólogas(os) 9 

participantes e em condição de voto: Aldo Gabriel Lorin, Allana Figueiredo, Ana Ligia 10 

Bragueto Costa, Anaides Pimentel da Silva Orth Pimentel, Andressa Roveda, Briza 11 

Aragão Ho, Cibele Denardi Lucavei, Cimtia Souza, Daisy Dias, Débora Fátima Gregorini, 12 

Débora Regina Bueno, Denis dos Santos Costa, Erilande de Brito, Euclides Lunardelli 13 

Filho, Fabiane Kravutschke Bogdanovicz, Fernanda de Oliveira Pavão Mascarin, Gilberto 14 

Rigotti, Gisele Zelenski, Guilherme Bertassoni da Silva, Gustavo Lacatus da Costa de 15 

Oliveira, Gustavo Henrique Soares dos Santos, Iara Raittz Baratieri, Jessyyca Mahylla 16 

Martins Pacondes, João Ricardo Andrade, Jully Annye Gallo Lacerda, Karim Cristina 17 

Barboza da Silva, Laís Dheoly, Larissa Andrielly Vieira Machado, Laura Cunha, Louise 18 

Caron Novaes, Luciana Amandio Camposa Sales, Luciano Nadolny, Marcel César Julião 19 

Pereira, Milena Poletto, Moara Moreira, Natália Cesar de Brito, Pedro Braga Carneiro, 20 

Ramon Andrade Ferreira, Regina Gonçalves de Oliveira Ferreira, Renata Campos 21 

Mendonça, Rodrigo Taddeu, Rozilda Maria da Silva Silva, Sara Gladys Toninato, Simone 22 

Cristina Gomes, Stephany karasek Pinto, Thereza D'Espindula, Thiago Dambros e Yago 23 

Felipe. Equipe de apoio: Maurício Cardoso da Silva CRA-PR 22.261 (Gerente 24 

Administrativo Financeiro do CRP-PR), Samuel Castro (Assessor de Tecnologia da 25 

Informação do CRP-PR), Lucas Gomes de Albuquerque (Intérprete de LIBRAS), Phelipe 26 

Duarte (Analista de Sistemas - Tem Sistemas). Conselheira Célia explica que a 27 
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Assembleia acontecerá na modalidade online em função da pandemia do Coronavírus, 28 

sendo realizada desta forma pelo segundo ano consecutivo. Apresenta a pauta da 29 

Assembleia, divulgada nos canais de comunicação do Conselho, Diário Oficial da União e 30 

jornal de grande circulação. Conselheira Ana Lígia agradece a participação de todas/os e 31 

passa a palavra para o Gerente Administrativo Financeiro Adm. Maurício que apresenta o 32 

relatório integrado de atividades, correspondente ao exercício de 2020. Explica que 33 

já foi remetido ao Tribunal de Contas da União (TCU) e para o Conselho Federal de 34 

Psicologia. O relatório concentra informações do XIV Plenário, responsável pela gestão 35 

durante o exercício de 2020. Acrescenta que o documento está disponível para consulta 36 

no Portal da Transparência. Conselheira Ana Lígia agradece a apresentação e elogia o 37 

trabalho de organização e publicação do relatório e abre para as(os) participantes para 38 

perguntas e/ou questionamentos, sendo apresentada perguntas de alguns participantes, 39 

sendo amplamente respondidas pelas Conselheiras Célia e Ana Lígia, segue para a 40 

segunda etapa da Assembleia com apresentação pelo Adm. Maurício - Gerente 41 

Administrativo Financeiro da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2022, Adm. 42 

Maurício informa que após muitas reuniões entre setores administrativo, contábil e com 43 

Conselheiras(os), chegou a uma proposta de manutenção dos valores já praticados no 44 

exercício de 2021 que foi organizada a partir de fundamentos contábeis e previsão de 45 

receitas e despesas: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de 2022, 46 

no valor total de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) mais o fundo de seção de R$ 6,79 47 

(seis reais e setenta e nove centavos), totalizando R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e 48 

setenta e nove centavos); Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para 49 

o exercício de 2022, no percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento até 31 de 50 

janeiro de 2022; Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o 51 

exercício de 2022, no percentual de 20% (vinte por cento) para recém-formados até 24 52 

meses; Proposta da anuidade de Pessoa Jurídica (PJ) para o exercício de 2022, no valor 53 

de R$ 253,50 (duzentos e cinqüenta e três reais e cinquenta centavos) mais o fundo de 54 
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seção de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos), totalizando R$ 260,29 (duzentos 55 

e sessenta reais e vinte e nove centavos) para empresa com capital social até R$ 56 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) mais o fundo de 57 

seção de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos), totalizando R$ 513,79 58 

(quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos) para empresas com capital social 59 

acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo); Proposta de taxas e 60 

emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 2022: Taxa de inscrição de PF e PJ no 61 

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais); 2ª via da CIP no valor de R$ 20,00 (vinte 62 

reais); Taxa de emissão de certificado de PJ no valor de R$ 70,00 (setenta reais); 63 

Proposta de utilização do superávit do exercício para realizar reformas, ampliações ou 64 

aquisições que venham a ser necessárias nas sedes do CRP-PR. Após apresentação dos 65 

dados, conselheiras Célia e Ana Lígia colocam as propostas em REGIME DE VOTAÇÃO, 66 

conforme segue: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de 2022, 67 

no valor total de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos), 68 

neste valor já incluso o fundo de seção de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos). 69 

Encaminhamento: aprovada com 31 (tinta e um) votos favoráveis (04 rejeições, 0 70 

abstenções e 07 sem respostas). Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física 71 

(PF) para o exercício de 2022, no percentual de 15% (quinze por cento), com 72 

vencimento até 31 de janeiro de 2022. Encaminhamento: aprovada com 34 (trinta e 73 

quatro) votos favoráveis (02 rejeições, 0 abstenções e 07 sem respostas). Proposta de 74 

desconto da anuidade para recém formados (até 24 meses) para o exercício de 75 

2022, no percentual de 20% (vinte por cento). Encaminhamento: aprovada com 41 76 

(quarenta e um) votos favoráveis (0 rejeição, 01 abstenção e 08 sem respostas). 77 

Proposta da anuidade de Pessoa Jurídica (PJ) para o exercício de 2022, no valor de 78 

R$ 260,29 (duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), neste valor já incluso 79 

o fundo de seção de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos), para empresa com 80 

capital social até R$ 50.000,00 e de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e 81 
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nove centavos), neste valor já incluso o fundo de seção de R$ 6,79 (seis reais e setenta 82 

e nove centavos) para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01. 83 

Encaminhamento: aprovada com 30 (trinta) votos favoráveis (04 rejeições, 01 abstenções 84 

e 07 sem respostas). Proposta de taxas e emolumentos para PF e PJ, para o 85 

exercício de 2022 - Taxa de inscrição de PF e PJ no valor de R$ 170,00; 2ª via no 86 

valor de R$ 20,00; Taxa de emissão de certificado de PJ no valor de R$ 70,00. 87 

Encaminhamento: aprovadas com 31 (trinta e um) votos favoráveis (04 rejeições, 01 88 

abstenções e 06 sem respostas). Proposta de utilização do superávit do exercício 89 

para realizar reformas, ampliações ou aquisições que venham a ser necessárias nas 90 

sedes do CRP-PR. Encaminhamento: aprovadas com 30 (trinta) votos favoráveis (05 91 

rejeições, 0 abstenções e 07 sem respostas). Após a conclusão das votações, as 92 

conselheiras Célia e Ana Lígia agradecem a equipe envolvida na organização da 93 

Assembleia, funcionárias/os do CRP-PR, técnicas/os externos (Técnico Sistemas, 94 

intérprete de LIBRAS). Agradecem a participação das/os Psicólogas/os e ressalta a 95 

importância da Assembleia para assegurar o compromisso social da Psicologia e da 96 

autarquia. Coloca-se à disposição para qualquer dúvida que necessite de elucidação. 97 

Nada mais tendo a discutir, a Assembleia é encerrada às 17h17min e eu, Maurício 98 

Cardoso da Silva, Administrador e Gerente Administrativo Financeiro deste CRP-PR, lavro 99 

esta ata que será assinada por mim e pelas conselheiras tesoureira e presidente.  100 
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Assinaturas (3)

Ana Lígia Bragueto Costa (Conselheira Tesoureira)
Assinou em 20/08/2021 às 17:39:35 (GMT -3:00)

Célia Mazza de Souza (Conselheira Presidente)
Assinou em 20/08/2021 às 18:28:04 (GMT -3:00)

Maurício Cardoso da Silva (Gerente Administrativo Financeiro)
Assinou em 20/08/2021 às 17:01:56 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

20/08/2021 às 17:01:02 
(GMT -3:00)

Monique Yabe solicitou as assinaturas.

20/08/2021 às 17:01:56 
(GMT -3:00)

Maurício Cardoso da Silva (CPF 023.592.849-67; E-mail 
mauricio.silva@crppr.org.br; IP 186.236.176.66), assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Página 1 de 2

https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador


Comprovante de Assinatura Eletrônica

#cc56bfa0-e5a3-4a78-afea-79a832b137fd
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

20/08/2021 às 17:39:35 
(GMT -3:00)

Ana Lígia Bragueto Costa (CPF 020.082.779-09; E-mail 
analibragueto@gmail.com; IP 201.3.86.79), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

20/08/2021 às 18:28:04 
(GMT -3:00)

Célia Mazza de Souza (CPF 405.242.999-00; E-mail 
celia.crp2052@gmail.com; IP 189.40.69.11), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

20/08/2021 às 18:28:04 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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