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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA PLENÁRIA DO XIV PLENÁRIO  2 

PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA  3 

03 DE JULHO DE 2014– 18H30MIN   4 

Reunião iniciada às 18h30min do dia três de julho do ano dois mil e quatorze com 5 

a presença das (os) conselheiras (os): Clarissa Paranhos Guedes, Rogerio da Silva 6 

Abílio, Daniele Carmo Queiroz, Verena Souza Souto e Liliane Alves da Luz 7 

Teles. Ocorre a aprovação das inscrições pessoa jurídica: 464- CLISEA  -8 

CLÍNICA DO TRÂNSITO DE SEABRA LTDA; 465- TRANSIT- SERVIÇOS MEDICOS 9 

MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA e 466- CLISAL -   CLINICA DO TRÂNSITO LTDA-10 

ME. A conselheira Clarissa Paranhos Guedes inicia a reunião pela Ordem do Dia, 11 

começa as discursões sobre o ponto 1 (Leitura das Atas de 12 

24/05/14). Encaminhamentos: Não foi lida em função da falta de tempo e de 13 

algumas informações aparentemente incompletas. Ponto 2 (Informes): Foi lida 14 

uma comunicação do CFP sobre a suspensão do credenciamento e do 15 

recredenciamento dos cursos de especialização e outra sobre a inclusão do 16 

PL3338/2008 (fixa a carga horária de psicólogos).  Encaminhamentos: não há 17 

encaminhamentos. Ponto 3 (produção de dotação orçamentária). 18 

Encaminhamentos: ficou definida a vinda de Leonardo Amorim para a produção 19 

orçamentária entre os dias 24 e 27 de julho, por ser o único período 20 

disponibilizado pelo mesmo. Rogério ficou responsável por fechar valores etc. 21 

Ponto 4 (Programação Semana da(o) Psicóloga(o)). Encaminhamentos: foi 22 

produzida a programação para a Semana da(o) Psicóloga(o) e Clarissa ficou 23 

responsável por organizar e encaminhar para o Plenário. Ponto 5 (solicitação para 24 

efetuar conserto no circuito 15, referente a falta de energia nos seguintes locais: 25 

CREPOP, copa e banheiros, cotação de três fornecedores. Encaminhamentos: 26 

Liliane ficou responsável por contatar um fornecedor que ela acredita ser mais 27 

barato do que os fornecedores apresentados até o dia 4 de julho pela manhã. 28 

Ponto 6 (Questão Nilvando). Encaminhamentos: Verena Ficou responsável por 29 

conversar com o funcionário no dia 10/07 (quinta-feira), que será o dia que a 30 

mesma estará disponível no CRP para resolver outras questões. Ponto 7 (Questão 31 

do Processo Administrativo de Natália). Encaminhamentos: Verena ficou 32 

responsável por verificar qual a situação e encaminhar as providências cabíveis. 33 

Ponto 8 (conserto da impressora). Encaminhamento: autorizado conforme 34 

orçamento encaminhado. Ponto 9 Licença maternidade de Lilian e férias de Vilard 35 

Lílian Encaminhamentos: Mirela irá substituir Lílian a partir de fevereiro quando 36 

retornará de sua licença. Vilard irá atender as demandas no mês de janeiro, 37 

período em que Lilian estará saindo de licença, uma vez que esse mês não tem 38 

tantas demandas. Tão logo Mirela assuma a função, Vilard sai de férias. Ponto 10 39 

(Submissão artigo para a Revista Brasileira de Psicologia – UFBA). O Grupo de 40 

Trabalho de Relações Raciais produziu um artigo sobre a temática e o trabalho que 41 

o grupo tem realizado ao longo de sua existência no CRP03. Por isso 42 

encaminharam para que a Diretoria pudesse ter ciência do que foi produzido e 43 
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enviado para publicação. Encaminhamento: De acordo com a publicação. Ponto 44 

11 (Solicitação de liberação de Rosaline para participar do curso em São Paulo, a 45 

mesma arcará com os custos). Encaminhamentos: não apreciado, uma vez que 46 

será necessário um plano de ações para a biblioteca e dentro do mesmo serão 47 

avaliados quais cursos têm importância para o funcionamento da gestão e 48 

organizada a qualificação da funcionária. Ponto 12 (Termo aditivo do contrato do 49 

estagiário Pablo Mateus dos Santos Jacinto da Suigeneris). Encaminhamentos: 50 

termo autorizado e assinado. Ponto 13 (Termo de Rescisão do Convênio com a 51 

Use Taxi). Encaminhamento: termo assinado. Ponto 14 (Contrato da Use Táxi, 52 

convite 03/2014). Encaminhamento: contrato assinado. Ponto 15 (Convênio de 53 

Cooperação Técnica). Encaminhamentos: não assinar termo, uma vez que tem 54 

questões delicadas que podem prejudicar os CR’s. Em vez disso, optou-se por 55 

assinar o ofício da Frente de Conselhos que contém alguns questionamentos sobre 56 

este convênio e outras decisões do CFP. Além de encaminhar os nomes de Clarissa 57 

Guedes e de Daniele Queiroz para representar o CRP03 na Frente de Conselhos. 58 

Ponto 16 Comissão Disciplinar do Processo Administrativo. 59 

Encaminhamentos: Dois dos funcionários definidos em plenária anterior para 60 

compor a comissão que irá dar seguimento no processo se declararam suspeitos e, 61 

portanto, impossibilitados de fazer parte da mesma. Por isso, ficou definida nessa 62 

plenária que a funcionária Paloma Assis da Silva, e as Conselheiras Emmila di 63 

Paula Carvalho e Eurenildes Reis Ferreira comporão a comissão, pois em função 64 

dos critérios estabelecidos pela lei e pelos vínculos dos outros funcionários não há 65 

outras pessoas disponíveis para assumir tal função. A reunião foi encerrada às 66 

21h50min e eu, Verena Souza Souto, lavrei a presente ata que vai assinada por 67 

mim e pelos demais presentes. 68 
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