
BOLETIM DO CRP-12 –15 de abril de 2016  

(assunto) 

Eleições e inscrição de chapas no COREP, inauguração em Joinville 

(título) 

15 de abril de 2016 – Prepare-se para o COREP 

 
 
 

 
Eleições no Sistema Conselhos CFP/CRPs 
 
Chamamento das Eleições 2016-2019 – CRP-12 – CFP – 9ª Plenária (conforme 

resolução CFP-004115) – Orientação do Processo 
Eleitoral: 

 Composição da CRE: a presidência da 

Comissão será exercida pela psicóloga Eliamar 

Machado. Na condição de membros efetivos o 

psicólogo Welton Roberto Kuwer Azambuja e a 

psicóloga Neida Silveira de Souza S. Thiago. Na 

condição de membros suplentes foi acordado que 

ficará o psicólogo Sérgio Otávio Bassetti e a psicóloga 

Esmerita Pereira Tosta Paladini.  

 Ficou definido o seguinte cronograma ordinário 

de reuniões: Dias 04, 11 e 18 de março; Dias 01, 08, 15, 22 e 29 de abril; Dias 

06, 13, 20 e 27 de maio; Dias 03, 10, 17 e 24 de junho; Dias 01, 08, 15, 22 e 29 

de julho; Dias 05, 12, 19 e 26 de agosto; as referidas reuniões acontecerão no 

período matutino no horário das 8 às 12 horas. 

 Meios de comunicação: por e-mail eleicoes2016@crpsc.org.br ou pelo fone: 

(48) 3244-4826  - Ramal 213 – Nos dias e horários em que a CRE se reúne. 

 
Inscrição de Chapas: 

 Abertas as inscrições de chapas dos psicólogos interessados no pleito 

2016/2019 – 9ª Plenária do CRP-12 e também do CFP; 

 A CRE informa que as candidaturas de chapas estão abertas no período de 11 

de março a 1º de maio de 2016 quando acontecerá o 9º COREP (Congresso 

Regional de Psicologia) nos dias 30 de abril e 1º de maio de 2016. 

Esta eleição tem por objetivo compor a Diretoria do CRP-12 que será composta por 26 
Conselheiros, sendo 13 membros efetivos e 13 membros suplentes. Os cargos da 
Diretoria serão definidos em primeira reunião plenária após a posse, decorridos 30 
dias do pleito. 
 
A Comissão Eleitoral CRP-12 se coloca à disposição dos Psicólogos de Santa 
Catarina, esclarecendo o que for necessário a participação de todas(os). 

 

_____________________________________ 
 

mailto:eleicoes2016@crpsc.org.br


 
CRP-12 terá subsede no Norte do 
Estado  
 
Com o objetivo de estar mais perto 

das/os profissionais de Psicologia, o 

CRP-12 vai inaugurar a terceira 

subsede que será em Joinville. 

Junto com a sede em Florianópolis, as 

subsedes de Chapecó e Criciúma, o 

novo escritório vai oferecer mais 

agilidade a todos os profissionais do Norte do Estado.   

JOINVILLE – a inauguração será dia 20 de abril, às 19h30, quando será apresentado 

o documentário sobre maioridade penal produzido pelo CRP-12. 

 
___________________________________ 

Atenção psicólogas(os) inscritas(os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação das(os) 
Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo informações 
sobre participação em espaços de controle social e espaços 
coletivos que visem a cidadania. Conhecer os campos onde 
você atua enquanto psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao 
CRP-12 congregar informações que fortalecerão o diálogo 

com a categoria e potencializará a participação da Psicologia catarinense nos espaços 
sociais. O mapeamento é uma ação contínua e de constante aprimoramento. Por isto, 
é importante que mantenha seus dados atualizados. Participe! 

Mais informações através do e-mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826. 

ACESSE O FORMULÁRIO: http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 

_____________________________________ 

 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

