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ATA DA NONA PLENÁRIA DO ANO DE 2015 2 

PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 3 
18 DE JUNHO DE 2015– 19 HORAS 4 

Ao décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sede 5 

do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides 6 

Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve inicio às 19 horas a Plenária 7 

Extraordinária, com a presença dos seguintes Conselheiras (os): Rogério da 8 

Silva Abílio, Clarissa Paranhos Guedes, Liliane Alves da Luz Teles, Daniele do 9 

Carmo Queiroz, Eurenildes Reis Ferreira e a gerente Lourena Cruz. Ocorre 10 

aprovação da inscrição definitiva de: ANA REBEKA CASTRO SANTOS. 11 

Ponto 1- Administrativo. Ponto 1.1 Auditoria 2013. Encaminhamentos: 12 

indicado pela plenária solicitação de nova auditoria para as contas de 2013. 13 

Ponto 1.2 - Auditoria 2014. Encaminhamentos: Documentos serão 14 

encaminhados no dia vinte e nove de junho. Ponto 2 Solicitação COF e 15 

Assessoria Jurídica: Em visitas realizadas nos municípios de Itabuna e Ilhéus 16 

por função do Projeto Conselho Itinerante, nas datas de nove e dez de abril 17 

de dois mil e quinze, a COF identificou que há dois profissionais atuando 18 

nestes municípios com inscrição cancelada no CRP-03, a COF e assessoria 19 

jurídica solicita que a diretoria analise a situação a fim de emitir um 20 

posicionamento sobre o que deverá ser realizado. Encaminhamentos: CRP 21 

03 notificará os profissionais para que regularizem a inscrição, e abrir 22 

processo pelo fato dos mesmos estarem atuando em situação irregular. 23 

Ponto 3- Projeto Clinica na Contemporaneidade. Custeios com passagem e 24 

estadia do palestrante em evento na semana da (o) psicóloga (o). 25 

Encaminhamentos: CRP03 custeará o evento. Ponto 4- Congresso 26 

Nacional sobre o Sistema Prisional: O Congresso acontece no final de julho 27 

de 2015, nas datas de trinta e um de julho a dois de agosto, no Hotel Fiesta. 28 

Foi solicitado apoio com divulgação e realizado o convite para participação da 29 

mesa de abertura. Encaminhamentos: Apoio não aprovado. Ponto 5- 30 

Assinatura do Manifesto pela igualdade de gênero na educação, que defende 31 

a inclusão do conceito de gênero nos planos municipais de educação. 32 

Encaminhamentos: Manifesto assinado. Ponto 6- Divulgação. Ponto 6.1- 33 

Compra de Mala direta IPOG. O IPOG disponibiliza uma meia bolsa do valor 34 

total do curso de Avaliação Psicológica para os inscritos no CRP 03 e Solicita 35 

divulgação deste benefício aos seus associados, através de um disparo de e-36 

mail e/ou informativo no website do CRP-BA. Encaminhamentos: O CRP 37 

não realiza este tipo de parceria. Ponto 6.2- ABRAPESP. Divulgação do V 38 

Congresso da ABRAPESP - Associação Brasileira de Psicologia do Esporte que 39 

se realizará de 24 a 26 de setembro em Brasília. Encaminhamentos: Será 40 

divulgado nas mídias do CRP03. Não havendo mais nada a tratar, a reunião 41 

foi encerrada às vinte horas e cinqüenta e seis minutos e eu, Clarissa 42 
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Paranhos Guedes, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 43 

demais presentes.  44 

  45 


