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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 8ª REGIÃO

  

PORTARIA Nº CRE 001, DE 18 DE MAIO DE 2022

  

Autoriza a par�cipação das chapas inscritas
para concorrer às eleições ao Conselho
Regional de Psicologia nos eventos
promovidos pela autarquia e dá outras
providências.

A Comissão Regional Eleitoral do CRP-08, no uso das atribuições que lhe conferem a
Resolução CFP n.° 005/2021,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Autorizar a divulgação das chapas concorrentes à gestão 2022-2025 do Sistema
Conselhos em eventos promovidos pelo CRP-PR, de acordo com a agenda de eventos disponível no site
www.crppr.org.br.

Parágrafo primeiro – Entende-se por divulgação das chapas a distribuição de peças de
campanha às(aos) par�cipantes e manifestações verbais de apoiadores, em intervalos ou momentos que
antecedam o início ou após o término do evento, desde que não interfiram no bom andamento das
a�vidades. A exposição de materiais impressos (banners, folhetos, informa�vos, etc) também está
permi�da, no entanto, deverá ser disposta no espaço definido para este fim pela organização do evento.

Parágrafo segundo - A manifestação oral de apoiadores de chapas de que trata o
parágrafo primeiro será realizada em uma única oportunidade durante o evento a ser escolhida pela
chapa (antes do início do evento, durante o intervalo ou após o término do evento), não ultrapassando
10 minutos de fala por chapa. Havendo interesse na manifestação por mais de uma chapa no mesmo
momento, a manifestação será realizada de acordo com a ordem de número de inscrição (chapa 11,
chapa 12 e chapa 13). 

Parágrafo terceiro - As divulgações das chapas devem garan�r a liberdade de expressão,
respeitando a livre manifestação das partes na publicidade de suas propostas, e o respeito pelas
diferenças ideológicas, recusando prejulgamentos e ações discriminatórias, deixando a avaliação a cargo
das(os) eleitoras(es), respeitando o disposto no Regimento Eleitoral (Resolução CFP n.° 005/2021).

Art. 2° - Autorizar a u�lização dos espaços do CRP-PR pelas chapas para realização de
reuniões, desde que em conformidade com a ro�na administra�va do Conselho.

Parágrafo único – As reservas de espaços devem ser solicitadas pelo e-mail
eleitoral@crppr.org.br, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas úteis.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as
disposições em contrário.

 

Curi�ba, 18 de maio de 2022.

http://www.crppr.org.br/
mailto:eleitoral@crppr.org.br
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Psic. Suzete Ferreira dos Santos

CRP-08/14505

Presidente – Comissão Regional Eleitoral

Conselho Regional de Psicologia da 8ª Região - Paraná

 

 

Documento assinado eletronicamente por Suzete Ferreira dos Santos, Usuário Externo, em
18/05/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0575616 e
o código CRC 119C1B3D.
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