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PONTO DE PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. APRECIAÇÃO DA 
ATA DA APAF DE 
DEZEMBRO DE 2011. 
 

Solicitado pelo CFP. 

ENCAMINHAMENTOS: 
Aprovadas atas por unanimidade, com as 
seguintes correções.  
 
Destaques da Sessão 1 da ata:  
CRP-16: destaque na 856: Correção nos 
nomes de Alexandra Anache e Acácia 
Santos.   
CRP-10: destaque na 1200, 1286, 1326 e 
outras linhas que estiverem equivocadas: 
Correção do sobrenome de Cilene (Cilene 
Maria Alencar Sobreira). 
CRP-07: destaque para toda a ata: 
Correção do nome da delegada Vania. Na 
linha 1510 está correto o nome, então 
colocar a mesma grafia em toda a ata.  
 
Destaques da Sessão 2 da ata:  
CRP-10: Corrigir, pois na sessão 2 não 
estavam presentes as delegadas do CRP-
10.  
 

DISCUSSÃO SOBRE 
PRAZOS DE REMESSA 
DE MATERIAIS DE 
SUBSÍDIOS PARA OS 
CRs  

• Indicativo de melhor adiministração 
do tempo, com esforço coletivo 
para garantir que os CRs recebam 
materiais de subsídio com 
antecedência.  

2. PONTOS 
FINANCEIROS 
 
2.1. APRECIAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO CFP 
REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2011  
 

Solicitado pelo CFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENCAMINHAMENTOS:  
 
2.1. APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO CFP REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2011  
 

• Aprovada prestação de contas 
referentes ao exercício 2011 do 
CFP, com 6 abstenções.  

 
 
2.1.1. DEFINIÇÃO DA ANUIDADE 2012: 
 

• Proposta. Resolução para 2012 
que estabeleça que o valor 
máximo da anuidade é de até 440 
reais, com possibilidade de cada 
CRP fazer suas assembléias 
orçamentárias e definir o valor de 
sua anuidade, respeitado o teto de 
até R$ 440,00 para Pessoa Física. 
Para PJ, o teto é o que está 
previsto na Lei: De R$ 500,00 a R$ 
4.000,00, conforme capital social 
da empresa. Aprovado com duas 
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2.2. INFORME DA 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA CONTA 
DIVULGAÇÃO DO 
EXERCÍCIO DE 2011  
Campanha para 
regulamentação técnica 
dos psicólogos 
brasileiros; Inclusão do 
ponto Encontro 
Nacional das 
Assessoria Jurídicas; 
Alteração da Resolução 
das diárias 

Solicitado pelo CFP. 
 
 

2.3. FUNDO DE 
SEÇÕES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. (ANTIGO 4.7.) 
CRIAÇÃO DE FUNDOS - 
DEVOLUÇÃO DE 
ANUIDADES 
(PROCESSOS 
JUDICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abstenções.  
 
2.2. INFORME DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS  

• Encaminhamento: Montar um 
quadro para apresentação aos 
CRs com demonstrativo do fluxo 
de saída e retorno  dos recursos 
de empréstimos aos CRs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. FUNDO DE SEÇÕES  
 

• Decisão da APAF de dezembro de 
2011: Valor passa a ser de R$ 
3,02. Redução de 33,3%. Aplicado 
na anuidade de 2013.  

• Proposta do CFP: Apresentar na 
Plenária do CFP a proposição de 
compensar a perda do primeiro 
ano, saindo do orçamento do CFP.  

• Proposta do CRP-09: Pautar para 
a próxima APAF os critérios de 
desmembramento dos Regionais.  

 
2.3.1. CRIAÇÃO DE FUNDOS PARA 

RESERVAS – CONTINGÊNCIAS 
DE PROCESSOS JUDICIAIS 
a) Natureza do fundo?  Vai 

cobrir o que?  
• GT vai definir os 

princípios e o que o 
fundo vai cobrir, 
especificamente. 
Apresentar na APAF de 
dezembro/12, com 
critérios de 
acompanhamento dos 
processos judiciais, 
inclusive.  

 
b) Qual a duração?  

• Sem prazo 
determinado, mas 
discutir anualmente a 
duração do fundo, de 
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2.4. CAMPANHA 
PARA 
REGULARIZAÇÃO 
TÉCNICA DOS 
PSICÓLOGOS 
BRASILEIROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acordo com a 
necessidade.  
 

c) Qual o percentual de 
ressarcimento?  

• Proposta CFP: 100%, 
mas no exercício 
posterior, caso contrário 
não haveria como fazer 
a devida previsão 
orçamentária. Aprovado 
com 1 abstenção.   

 
d) Qual a fonte de recursos que 

vai compor o fundo?   
 

• Cobrar a diferença de R$ 1,51 para 
o fundo de contingência 
(transferência do valor que era 
cobrado no Fundo de Seções). Se 
houver necessidade de mais 
recursos, esse indicativo poderá 
ser feito na APAF de dezembro/12, 
pelo GT. Aprovado com 3 
abstenções.  

 
2.4. CAMPANHA PARA 

REGULARIZAÇÃO TÉCNICA 
DOS PSICÓLOGOS 
BRASILEIROS  
 

• Proposta da campanha: Atrelar 
às comemorações dos 50 anos da 
Psicologia Brasileira uma 
campanha pela regularização 
técnica do profissional, entendendo 
que ser psicólogo não é só ter 
diploma, mas estar inscrito e 
adimplente, para exercer a 
profissão. Campanha aprovada por 
unanimidade. Liberar de multas, 
juros e possíveis descontos aos 
psicólogos que regularizarem 
suas anuidades até 31/12/12. 
Operacionalizar por meio de 
Resolução do CFP. Sem 
obrigatoriedade de execução da 
campanha, mas como 
possibilidade. Cada CRP 
consulta a sua assessoria 
jurídica e toma a decisão de 
realização da campanha. 
Retirada de multa, juros e 
concessão de descontos a critério 
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2.6. (ANTIGO 4.8) 
CUSTEIO DOS 
TÉCNICOS DO CREPOP 
 

 
Solicitado pelo CFP. 

de cada Conselho Regional, 
ouvidas suas Assessorias 
Jurídicas. Aprovado com 1 
abstenção.  
 

• ENCONTRO NACIONAL DAS 
ASSESSORIAS JURÍDICAS 
Informe que saiu indicativo em 
tesoureiros para haver esse 
encontro.  
 

2.6.CUSTEIO DOS TÉCNICOS DO 
CREPOP  
CONTEXTO: 
Nos CRPs pequenos, o vinculo 
empregatício é direto com o CFP. Isso 
gera alguns problemas. Proposta de que o 
CREPOP precisa ser incorporado à 
estrutura administrativa do Conselho 
Regional e, para isso, é necessário 
assumir os gastos dos custeios dos 
técnicos. Indicação dos Tesoureiros: 
CRs farão esforço de cunho administrativo 
de modo que até 2014 o CREPOP esteja 
na estrutura administrativa do Regional.  
 
Proposta do CFP (não foi votada, 
apenas apresentada) é que a partir de 
2014 não houvesse custeio para 
04,05,06,07 e 08. Para o 01,02,03,09 e 
12, a partir de 2014 teria redução gradual 
de 10% ao ano. Para os demais CRs, não 
haveria mudança.  

 
ENCAMINHAMENTO:  

• Proposta aprovada por 
consenso. Que o Conselho 
Consultivo do CREPOP 
cuide/estude essa questão. 
Indicativo para o Conselho: Pensar 
no vínculo empregatício do 
CREPOP, se é contratação por 
concurso público ou outros meios.  

 
RESOLUÇÃO SOBRE DIÁRIAS  

• Adequar a Resolução do que 
chamamos de diária para ajuda de 
custo, em função de as 
hospedagens serem realizadas à 
parte (não há previsão de recursos 
para as hospedagens nessas 
diárias). Que o GT possa levantar, 
nos próximos 6 meses, para 
apresentar à APAF de dezembro, 
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como estão sendo regidas essas 
questões de ajudas de custo e 
diárias nos Regionais. Com esse 
levantamento em mãos, o GT trará 
proposta de Resoluçao mais 
encorpada, mais consistente, 
ampliada. Agora, aprova-se já a 
indicação de alteração de 
nomenclatura de diária para ajuda 
de custo. Aprovado por 
consenso.  
 

3. COMEMORAÇÕES 
DOS 50 ANOS DA 
PSICOLOGIA 

Solicitado pelo CFP. 

Informe dado na Reunião entre 
Presidentes do Sistema Conselhos de 
Psicologia no dia 25/5/12. 

4. GRUPOS DE 
TRABALHO DA APAF 
EM ANDAMENTO 
 
Pautados pela APAF de 

dezembro/2011. 
 
4.1. REVISÃO DO 
REGIMENTO 
ELEITORAL 
 
 
 
 
 
4.2. 
CREDENCIAMENTO DE 
SITES 
 
 
 
 
 
4.3. AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA E 
DIREITOS HUMANOS 
(ANTIGO GT ESCALA 
HARE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. REVISÃO DO REGIMENTO 
ELEITORAL:  
- Regimento e manual aprovados por 
unanimidade, com alterações no anexo III 
(anexo); 
- Manter o GT para que se acompanhe os 
processos que são necessários daqui para 
frente. 
4.2  CREDENCIAMENTO DE SITES   

3. Proposta de resolução aprovada 
com algumas alterações (anexo).  

4. A resolução deverá entrar em 
vigor  após 180 dias de sua 
homologação. 

4.3. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E 
DIREITOS HUMANOS 

RECOMENDAÇÃO: Que a expressão 
avaliação psicológica não seja tratada 
como sinônimo de instrumento 
padronizado 

ENCAMINHAMENTO: que se garanta que 
o PCL-R seja apreciado na próxima Apaf.   

PROPOSTA APROVADA POR 
CONSENSO: Manutenção da CCAP atual 
para que avalie os testes psicológicos até 
a próxima Apaf, trabalhando com os 
critérios da Resolução CFP 05/2012. Na 
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4.10. ANO TEMÁTICO 
DA AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apaf de dezembro o GT apresentará a 
qualificação dos critérios para composição 
da CCAP e com base nisso será 
reavaliada a composição da CCAP, se 
necessário.  

PROPOSTA APROVADA POR 
CONSENSO: O GT  mapeará o conjunto 
de áreas (para compor relação de 
pareceristas) para apresentar na Apaf de 
dezembro. 

Documento feito pelo GT foi aprovado 
com alterações (relatório anexo). 

4.10. ANO TEMÁTICO DA AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA 

• PROPOSTA APROVADA POR 
CONSENSO: As discordâncias do 
documento serão remetidas ao 
próprio GT para rediscutir, após 
apreciação dos plenários de todos 
os CRPs (para que o CRP aponte 
não o seu posicionamento, mas 
sim o entendimento dos 
encaminhamentos do Seminário 
Nacional). ** 

 
4.4. ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
ENCAMINHAMENTO: CFP vai atualizar 
informações de todos os CRPs sobre álcool e 
drogas para enviar a todo o Sistema 
Conselhos de Psicologia. ** 
 
Atividades do GT não realizadas: 

-Avaliação da campanha  

-Uso mídias insurgentes na campanha 

-Pensar Marcha Nacional como parte 
da mobilização 

-Reposicionamento do MS em relação 
a política, com maior interlocução com 
SUS e SUAS 

-Instrumentalizar equipe técnica para 
as visitas e credenciamento de 
instituições e em locais de trabalho de 
psicólogos 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: 
Extinguir o GT. Que o CFP, com apoio da 
CNDH, se responsabilize pelas tarefas 
pendentes, listadas acima. Apreciação dos 
resultados na Apaf de dezembro 2012. 

-Para a tarefa de reformular critérios para 
inscrição e certificação das PJ’s que trabalham 
com a temática do álcool e outras drogas, que 
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4.5.  MOBILIDADE 
URBANA E TRÂNSITO 
NA PERSPECTIVA 
SOCIAL 
 
 
 
 
4.6.  REVISÃO DA 
POLÍTICA DE 
ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO 
SISTEMA CONSELHOS 
DE PSICOLOGIA 
 
4.11. A PSICOLOGIA 
DAS EMERGÊNCIAS E 
DESASTRES E A 
POLÍTICA NACIONAL 
DE DEFESA CIVIL 
 
 
4.12. COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO 
DOS PROCESSOS 
LEGISLATIVOS 
 

as COFs possam organizar a discussão para 
trazer uma proposta para a Apaf de 
dezembro/2012. ** 

 
4.5.  MOBILIDADE URBANA E 
TRÂNSITO NA PERSPECTIVA SOCIAL: 
O GT, por meio de fala do CFP, deu 
informe estimulando que todos os CRPs 
realizem seus eventos “Psicologia do 
Trânsito em Trânsito pelo Brasil. 
 
 
4.6.  Não foi discutido. Pautar para a 
próxima APAF. 
 
 
 
 
 
4.11.  Não foi discutido. Pautar para a 
próxima APAF. 
 
 
 
 
 
4.12. COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DOS 
PROCESSOS LEGISLATIVOS 
Aprovada por consenso a proposta da 
Reunião de Presidentes de exclusão deste 
GT 

5. INFORME: 
REGULAMENTAÇÃO 
DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DA 
GRAFOLOGIA 
 
Remanescente da APAF 

de maio 2011. 

O ponto foi discutido na Reunião entre 
Presidentes do Sistema Conselhos de 
Psicologia onde foi solicitado retirada da 
pauta da APAF haja vista não haver 
deliberação e houve apenas informe na 
Apaf, às 13h05. 

6. PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL 
 
Remanescente da APAF 

de dezembro 2011, 
solicitado pelo CFP. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 

7. VIII CONGRESSO 
NACIONAL DA 
PSICOLOGIA 

 
Remanescente da APAF 

de dezembro 2011, 
solicitado pelo CFP. 

Propostas aprovadas.  
Eixos aprovados conforme abaixo: 
-  Eixo I: Democratização do Sistema 
Conselhos e Ampliação das formas de 
interação com a categoria 
- Eixo II:  Contribuições éticas, políticas e 
técnicas nos processos de trabalho 
- Eixo III: Ampliação da Participação da 
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Psicologia e sociedade nas Políticas 
Públicas 
- Regulamento aprovado. 
- Fazer gendramento do regulamento.  
- Na próxima APAF, a Comorg deverá 
apresentar a proposta de conjunto de 
convidados que virão para o CNP. ** 
 
(Regulamento com alterações anexo). 

8.   PSICOTERAPIA: 
UMA ATRIBUIÇÃO 
PRIVATIVA DO 
PSICÓLOGO 
OBSERVAÇÃO: 
(INDICATIVO DE SER O 
PRIMEIRO PONTO DE 
DOMINGO) 
Remanescente da APAF 

de dezembro 2011, 
solicitado pelo CRP-01. 

Proposta aprovada por 23 votos e 02 
abstenções: Não criação do GT. 
Assembleia entendeu que o debate já está 
posto, com as considerações apontadas 
na sistematização do Ano da Psicoterapia. 
 

9.  CASO EMDR - 
DESSENSIBILIZAÇÃO E 
REPROCESSAMENTO 
POR MEIO DOS 
MOVIMENTOS 
OCULARES. 
 
Remanescente da APAF 

de dezembro 2011, 
solicitado pelo CRP-16. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 

10. FUNDAÇÕES 
ESTATAIS DE DIREITO 
PRIVADO: 
DESPRECARIZAR OU 
PRIVATIZAR O SUS? 
 
Solicitado pelo CRP-07. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 

11. TESTE RÁPIDO 
PARA DIAGNÓSTICO 
DE HIV: IMPLICAÇÕES 
PARA A 
PARTICIPAÇÃO DA 
PSICOLOGIA NA 
POLÍTICA DE DST/AIDS 
 
Solicitado pelo CRP-07. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 

12. 10 ANOS DA 
RESOLUÇÃO CFP Nº 
018/2002 - RELAÇÕES 
RACIAIS 
 
Solicitado pelo CRP-02. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 
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** 

Considerando Indicativo aprovado no ponto 1 - de melhor adiministração do tempo, 
com esforço coletivo para garantir que os CRs recebam materiais de subsídio com 
antecedência. As análises dos plenários deverão ser enviadas em tempo hábil para 
que se possa fazer a sistematização das contribuições e apresentar na APAF de 
dezembro/2012.  
 

13. LAICIDADE E 
PSICOLOGIA 
 
Solicitado pelo CRP-06. 

Não foi discutido. Pautar para a próxima 
APAF. 

14. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DAS AÇÕES 
DO CREPOP 
 
14.1. (ANTIGO) 4.9. 
CREPOP – POLÍTICA 
INDUTORA 
 

Solicitado pelo CFP. 

Não foi possível discutir. O material será 
enviado a todos os CRPs para 
conhecimento. 

15.  Lei de Acesso à 
Informação – Breve 
informe da Assessoria 
Jurídica  

Solicitado pelo CRP-09 

Que o CFP (Assessoria Jurídica) 
encaminhe aos CRPS orientações sobre a 
nova lei12.527/2011– aplicações 

Que o assunto seja apreciado na reunião 
com os assessores jurídicos do CRPs. 

16.  Regulamentação da 
atividade do psicólogo 
perito em saúde 

Solicitado pelo CRP-01 

CRP-01 encaminhará demanda para a 
plenária do CFP. 

17.  Informe da 
Mobilização do dia do 
Ato Médico  

Solicitado pelo CRP-05 

Informe feito no sábado às 13 horas. 

Sugestão para que todos participem da 
Campanha: “Cássio, esse ato NÃO” 
proposta pelo CRP 13. 


