
 
 

Convocatória para a 227ª Reunião Plenária Extraordinária do VI Plenário do 
CRP16/ES - 28 de novembro de 2020, sábado, às 14 horas. 

  
Vitória/ES, 17 de novembro de 2020. 

 
Às Conselheiras, aos Conselheiros do VI Pleno do CRP16/ES e a toda categoria de 
psicólogas e psicólogos do Espírito Santo, 
  
ASSUNTO: CONVOCATÓRIA PARA A 227ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO 
VI PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO – ESPÍRITO 
SANTO – CRP16/ES – GESTÃO 2019/2022. 
 

A presidente do Conselho Regional de Psicologia - CRP16/ES, Maria Carolina F. B. 
Roseiro, vem, por meio do presente, convocar Vossa Senhoria, para participar da 227ª 
Reunião Plenária Extraordinária do VI Plenário do CRP16/ES, que acontecerá em sessão 
única no dia 28 de novembro de 2020, sábado, de 14 às 17 horas; em ambiente virtual, 
devido a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) sendo necessária a redução da 
circulação de pessoas, como medida preventiva. 

A Reunião Plenária Extraordinária está sendo convocada conforme deliberação 
da 224ª Reunião Plenária Ordinária de 17/10/2020, com os seguintes pontos de pauta: 
1) Apresentação do Planejamento Estratégico 2019-2022; 2) Apresentação da Prestação 
de contas do primeiro semestre de 2020; 3) Apresentação do Plano de Trabalho 2021. 

A impossibilidade de participação de conselheiras(os) deve ser comunicada por 
e-mail o mais breve possível, conforme consta no Regimento Interno do CRP16/ES: “Art. 
41 - A vacância por perda de mandato de Conselheiro Efetivo ocorrerá: (...) IV) por falta, 
em Plenário, a 5 (cinco) sessões consecutivas ou intercaladas, em cada ano, injustificadas 
ou cujas justificativas não tenham sido aceitas pelo Plenário”. 

A categoria de psicólogas e psicólogos deve realizar inscrição pelo e-mail 
eventos@crp16.org.br, até o dia 26/11/2020, para recebimento do link para Reunião 
Plenária Extraordinária. As(Os) psicólogas(os) inscritas e presentes na ocasião terão 
direito a voz, o direito ao voto é prerrogativa das(os) conselheiras(os). A reunião 
ocorrerá pela plataforma zoom. 

 
 
 
 
 

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro 
Conselheira Presidente 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região - ES 
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