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ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DO ANO DE 2015 DO XIV PLENÁRIO 1 

PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 2 

08 DE JANEIRO DE 2015 – 19 HORAS 3 

Ao oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na sede do Conselho 4 

Regional de Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – 5 

Federação, Salvador – BA, teve inicio às dezenove horas a Plenária Extraodinária, 6 

com a presença dos seguintes Conselheiras (os): Daniele Carmo Queiroz, Clarissa 7 

Paranhos Guedes, Verena Souza Souto, Liliane Alves da Luz Teles, Rogério da 8 

Silva Abílio. Ocorre a aprovação da inscrição de: HEVERTON DO CARMO 9 

XAVIER. Ocorre aprovação da prorrogação de: ISABELLA CRISTINA PROTÁSIO 10 

NABUCO. Ocorre aprovação da Reativação de: ADEILDO DOS SANTOS 11 

BARRETO JUNIOR. Iniciando as discussões com o Ponto 1 – Apoio inscrição 12 

CONPSI: Solicitação dos GT’s de Gênero e Emergências e Desastres para o auxilio 13 

financeiro na inscrição do CONPSI. Encaminhamentos: as questões (parceria 14 

com a UFBA e qual a participação que o CRP03 tem nesse evento) referentes ao 15 

CONPSI serão discutidas na Plenária do dia 24 de janeiro, a princípio entraremos 16 

em contato com os Gt’s que fizeram as solicitações para comunicar a situação 17 

prévia. Além disso, será solicitada a UFBA a remarcação da reunião para que mais 18 

conselheiros possam participar. Ponto 2 - Pré Projeto para encontro do CRP03 19 

com coordenadores de curso. Encaminhamentos: Verena vai entrar em contato 20 

com Glória para verificar qual a situação. Ponto 3 - Carta Aberta Rui Costa. 21 

Encaminhamentos: Não apoiamos a assinatura, pois esta faz um ataque direto à 22 

figura do novo Secretário que assumiu recentemente, ou seja, enquanto 23 

instituição temos ainda pouco subsídio para fazer a crítica a uma gestão que 24 

acabou de começar, baseada, simplesmente no seu currículo. Ponto 4 - Pauta 25 

Plenária Ordinária 24/01/2014. Encaminhamentos: Pauta aprovada e será 26 

encaminhada para que os outros conselheiros possam inserir pontos. Pauta 5: 27 

Surgiu a necessidade de pagar uma taxa para participação de um representante 28 

no Fórum de Criança e do Adolescente no valor de aproximadamente R$120,00. 29 

Encaminhamentos: A taxa foi aprovada uma vez considerada a importância de 30 

participar desse espaço. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada 31 

às vinte horas e trinta minutos e eu, Verena Souza Souto, lavrei a presente ata 32 

que vai assinada por mim e pelos demais presentes, conforme lista em anexo.  33 
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