CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO TOCANTINS CRP-23
ASSEMBLEIA GERAL DE PSICÓLOGOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A III Plenária do Conselho Regional de Psicologia 23ª Região, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, conforme Ata nº 106/2020 da 12ª Reunião Ordinária da 3ª Plenária, torna
pública a realização da Assembleia Geral de Psicólogos do Estado do Tocantins, que será
realizada mediante as condições estabelecidas neste Edital, e suas alterações.
1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Todas(os) as(os) Psicólogas(os) poderão participar da Assembleia Geral desde que
preencham, cumulativamente os seguintes critérios:
1.1.1 Estejam escritas(os) junto ao Conselho Regional de Psicologia 23ª Região;
1.1.2 Estejam na situação “Ativo”, conforme site https://cadastro.cfp.org.br/.
1.1.3 Estejam quites com todas as obrigações éticas e financeiras;
1.1.4 Efetue o Cadastro Prévio junto a plataforma Google Forms através do endereço
https://forms.gle/PA1ph2VfYy7SazvS7. Esta medida é excepcional e se faz necessária,
devido ao contexto da pandemia, para que seja possível controlar a propagação da doença
COVID-19.
2
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais
alterações no prazo máximo de 05(cinco) dias de suas respectivas publicações, por meio do
endereço eletrônico: coordenacaogeral@crp23.org.br
3
DA ASSEMBLEIA GERAL DE PSICÓLOGOS
3.1 A Assembleia Geral de Psicólogos será realizada no dia 21 de Setembro de 2020 através de
plataforma de comunicação virtual, sendo que a participação dos inscritos se dará a partir da
confirmação do cadastro prévio na plataforma Google Forms onde serão verificadas as
condições de participação dos inscritas(os), ativas(os) e em pleno gozo de seus direitos.
3.2 A 1ª convocação será às 19:00, com a maioria absoluta das(os) Psicólogas(os) presentes;
3.3 A 2ª convocação, às 19:30, com quórum presente, com a seguinte pauta:
a) Apresentação do Relatório de Gestão do CRP-23 do exercício de 2019;
b) Estabelecer o valor da anuidade de pessoa física e jurídica, formas de parcelamentos e
descontos, taxas e emolumentos para o exercício de 2021;
c) Plano de Ação/Trabalho para o exercício de 2021;
d) Proposta Orçamentária para o exercício de 2021;
e) Outros assuntos de interesse da categoria e informes.

Palmas, 21 de Agosto de 2020.
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