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Ofício Circular nº 08/2022/CRE/CRP-24 RO AC  

Porto Velho, 11 de agosto de 2022 

Ao Senhor 

Cleibson André Nunes Torres 

Encabeçador da Chapa 12 “SOMOS TODOS CRP: NOSSA BANDEIRA É A 

PSICOLOGIA” 

 

Assunto: Roda de Conversa 

  

Prezado Encabeçador, 

   

Considerando o disposto no Regimento Eleitoral, aprovado pela Resolução CFP nº 

05/2021, a Comissão Regional Eleitoral - CRE Convida-o a Participar da Roda de 

Conversa Sobre as Eleições 2022: 

  

Art. 53. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia têm 

a obrigatoriedade de fazer pelo menos um debate entre as chapas, 

organizado e dirigido pelas respectivas Comissões Eleitorais. 

 

§ 1º O Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de 

Psicologia deverão realizar debate, preferencialmente, com 

transmissão on-line. 

 

§ 2º Os Conselhos Regionais de Psicologia que não possuam estrutura 

para realizar transmissão on-line deverão realizar os debates e gravá-

los, divulgando-os à categoria. 

 

§ 3º Para a realização de debate público, as Comissões Eleitorais 

deverão convidar todas as chapas, via e-mail oficial de comunicação 

eleitoral, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

§ 4º No caso de haver apenas uma chapa inscrita, chapa única, 

deverá ser realizada uma apresentação da chapa por meio de 

entrevista ou roda de conversa, seja ela ao vivo ou gravada. 

 

§ 5º Em caso de comparecimento de apenas uma chapa no debate, 

seja por recusa ou ausência da(s) chapa(s) concorrente(s), o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais deverão aplicar o disposto no § 4º 



SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA 

Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região  

RONDÔNIA/ACRE 

 

 

Avenida dos Imigrantes, nº 5109 - Bairro Rio Madeira 
CEP:76.821-471 - Porto Velho/RO 

Telefone: (69) 3224-3321 E-mail: crp24região@gmail.com 

deste artigo. 

 

§ 6º Deverá ser dada ampla divulgação à realização dos debates on-

line ou gravados, ou da apresentação, com no mínimo 3 (três) dias 

úteis antes da data de sua realização ou veiculação, em seus 

respectivos sites e redes sociais.  

A Roda de Conversa será organizada pela Comissão de Comunicação Social e será 

realizada de forma 100% Online pela plataforma streamyard e transmitida Ao Vivo pelo 

Canal do Youtube do CRP-24. 

A Transmissão Ocorrerá na Segunda-Feira 15/08/2022 às 19h (horário de Rondônia) e 

terá o seguinte formato:  

Bloco 1: Apresentação das Eleições e da Chapa 

 Fala livre de 5 Minutos para a Chapa 

Bloco 2: Bloco de Perguntas  

A comissão de Comunicação separou várias perguntas e serão sorteadas 5 

perguntas aleatoriamente sobre temas variados.  

 Será concedido o tempo de 3 minutos para cada resposta. 

Bloco 3: Perguntas advindas do CHAT 

Caso haja perguntas no CHAT ao vivo a comissão eleitoral e a comissão de 

comunicação selecionará as perguntas e direcionarão a chapa que terá 3 

minutos para resposta. 

Bloco 4: Encerramento 

 Fala Livre de 5 Minutos 

 

A Comissão Eleitoral e a Comissão de Comunicação se colocam à disposição para 

informações adicionais. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Vilene C. S. Bedelegue 

Presidente da Comissão Regional Eleitoral 


