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ATA DA SEXTA PLENÁRIA DO ANO DE 2015 1 
PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 2 

30 DE ABRIL DE 2015– 19 HORAS 3 

Ao trigésimo dia do mês de abril 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 19 horas a Reunião de Diretoria, com a 6 

presença dos seguintes Conselheiras (os): Rogério Abílio, Verena Souza Souto, 7 

Clarissa Guedes, Liliane Teles, Daniele Queiroz e a gerente Lourena Cruz. Ocorre 8 

aprovação da inscrição definitiva de: JAIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS. Ponto 9 

1. Administrativo. Ponto 1.1. Estágio. Encaminhamentos: A cada 15 funcionários 10 

a instituição é obrigada a contratar um menor aprendiz, e considerando que 11 

precisamos de um estagiário para os serviços de secretaria, optamos por contratar 12 

um menor aprendiz.  Ponto 1.2. Convocação auxiliar para Vitória da Conquista e 13 

de Assessor da Diretoria.  Encaminhamentos: Estávamos aguardando reunião de 14 

diretoria para discutir situação de primeira colocada que gostaria de vir para 15 

Salvador. Vinda não autorizada, pois o edital é para Vitória da Conquista. 16 

Segunda-feira (04/05/15) será feita a convocação do edital para trabalhar no 17 

referido município e a contratação de um assessor de comunicação para a 18 

diretoria. Ponto 1.3. Convênio com Associação Comercial. Encaminhamentos: 19 

Efetuar convênio com Associação Comercial para melhorar a atualização dos dados 20 

das (os) Psicólogas (os) que estão com os dados desatualizados. Iremos pesquisar 21 

para saber quais as implicações desse convênio e depois poder decidir se o 22 

convênio será feito.  Ponto 1.4. Ofício para o Estado e para Prefeitura. 23 

Encaminhamento: Encaminhar um documento para o estado e as prefeituras 24 

cobrarem de seus profissionais da psicologia a regularização deles junto ao CRP, 25 

para que isso faça com que os mesmos fiquem em dias com o Conselho. Ponto 2. 26 

Relatório de Gestão 2014. Encaminhamentos: Cada funcionário terá uma senha 27 

e login para acessar o sistema até 29 de maio para submeter o relatório mediante 28 

aprovação da diretoria. A diretoria precisa se reunir para fazer um levantamento 29 

de tudo que foi feito em 2014. Ponto 3. Repasse Treinamento de contadores e 30 

tesoureiros. Encaminhamentos: nos próximos meses a empresa de auditoria virá 31 

para auditar as contas do CRP; a partir de 2016 a cobrança será compartilhada; 32 

temos até o dia 15 de maio para mandar as contribuições do CRP03 para o Manual 33 

de Procedimentos Administrativos, financeiros e contábeis que irá vigorar em 34 

2016, para ser aprovado na APAF; a partir do mês de maio de 2015 as compras de 35 

passagem não serão mais via agência de viagem e sim via cartão coorporativo. 36 

Ponto 4. Doação de equipamento. Encaminhamentos: Aprovada a doação dos 37 

equipamentos conforme relação em anexo para Cooperativa Colônia de Pescadores 38 

e Aquicultores Z-88 de Gavião. Ponto 5. Conpsi 2015: programação, 39 

funcionamento do CRP03, escala (funcionários/conselheiros) etc. 40 

Encaminhamentos: Liliane vai se reunir com a gerente Lourena para discutir 41 

esses detalhes. Ponto 6. Representação no CETRAN. Encaminhamentos: 42 
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permanecerão como representantes - Rogério da Silva Abílio, Eurenildes Reis 43 

Ferreira, Carilta Moraes Bastos. Ponto 7.  O GTPE encaminhou um projeto para a 44 

diretoria solicitando apoio para uma reunião ampliada aproveitando os 45 

profissionais de Psicologia do Esporte que estarão em Salvador para o CONPSI. 46 

Encaminhamentos: Projeto aprovado. Ponto 8. Plano de reforma da casa. 47 

Encaminhamento: aprovado plano de reforma contemplando: reforma do muro e 48 

passeio, mudança da biblioteca para auditório, construção do auditório em área 49 

externa, arquivo transferido para CREPOP, CREPOP transferido para Biblioteca, 50 

reforma do refeitório do térreo, construção de sala na varanda ao lado da 51 

secretaria para jurídico, instalação de parede dividindo o auditório atual (onde fica 52 

a mesa de reunião) para funcionamento do CPD. Não havendo mais nada a tratar, 53 

a reunião foi encerrada às vinte horas e cinqüenta e seis minutos e eu, Verena 54 

Souza Souto, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais 55 

presentes.  56 
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