
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORÇAMENTÁRIA 

 
 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia – Paraná (CRP-PR), cumprindo 

as determinações que lhe são conferidas pela Lei 5.766 de 20 de dezembro de 

1971, convoca a(o)s Psicóloga(o)s do Estado do Paraná para a ASSEMBLÉIA 

GERAL ORÇAMENTÁRIA, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2021 (sábado), 

em plataforma digital a ser definida e divulgada amplamente no site 

(www.crppr.org.br) e pelas redes sociais: Facebook/crppr, Instagram (@crp_pr) e 

Twitter (@crp_pr), a apresentação iniciará às 14h00, em primeira convocação com 

2/3 (dois terços) de seus membros, e às 14h30, em segunda convocação com 

qualquer número de psicólogos presentes na plataforma online, com a seguinte 

Ordem do Dia: a) apresentação das contas do exercício anterior (2020); b) fixação 

da anuidade de pessoa física e pessoa jurídica para o exercício de 2022; c) fixação 

de emolumentos, serviços e taxas para o exercício de 2022; d) discussão da 

possibilidade de se realizar reformas ou ampliações que venham a ser necessárias 

nas sedes do CRP-PR.  

 

Curitiba, 24 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Psic. Célia Mazza de Souza   Psic. Ana Ligia Bragueto  
CRP-08/02052     CRP-08/08334 
Conselheira Presidente    Conselheira Tesoureira 
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Assinaturas (2)

Célia Mazza de Souza (Conselheira Presidente)
Assinou em 25/06/2021 às 13:37:41 (GMT -3:00)

Ana Lígia Bragueto Costa (Conselheira Tesoureira)
Assinou em 24/06/2021 às 19:09:58 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

24/06/2021 às 17:34:52 
(GMT -3:00)

Monique Yabe solicitou as assinaturas.

24/06/2021 às 19:09:58 
(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.

25/06/2021 às 13:37:41 
(GMT -3:00)

Célia Mazza de Souza (CPF 405.242.999-00; E-mail 
celia.crp2052@gmail.com; IP 168.194.162.89), 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.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

25/06/2021 às 13:37:41 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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