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    ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DO ANO DE 2014 DO XIV PLENÁRIO 1 

PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 2 

 13 DE JANEIRO DE 2014 – 19H30MIN 3 

Reunião iniciada às 19h30min do dia treze de janeiro do ano dois mil e quatorze, 4 

com a presença das (os) conselheiras (os): Liliane Alves da Luz Teles, Rogerio da 5 

Silva Abílio, Eurenildes Reis Ferreira, Verena Souza Souto, Victor Brandão Ribeiro 6 

e Marta Campos. Ocorre a aprovação da inscrição definitiva: JANE MARCIA 7 

SANTOS SILVA. Iniciada as discussões a conselheira Liliane Teles lê a pauta e 8 

sugere a inclusão dos pontos: Informes: 1. Organização das atividades da 9 

COMINTER, 2. Atividade desenvolvida em Lajedinho, 3. Afastamento temporário 10 

da conselheira Emmila Di Paula; Pautas: 1. Organização do evento de 11 

lançamento: “Suicídio e os desafios para a Psicologia” e “A verdade é 12 

Revolucionária”; 2. Implantação do grupo de controle social formado por 13 

psicólogas (os) para acompanhamento das finanças do CRP03; 3. Reativação do 14 

GT de Psicologia do Esporte; 4. Definição das datas das plenárias de ética; 5. 15 

Definição do horário das plenárias; 6. Funcionamento do CRP03 no dia Dezesseis 16 

de Janeiro em função da Lavagem do Bonfim; 7. Representação de Eunápolis. 17 

Quanto ao informe 1. Da organização das atividades da COMINTER, o conselheiro 18 

Rogério Abílio relatou como tem se organizado a comissão e as representações a 19 

partir do cronograma elaborado e encaminhado para todas (os) as (os) 20 

conselheiras (os). Neste, consta a proposta das visitas e a (o) conselheira (o) 21 

responsável pela articulação na região. O informe 2. Atividade desenvolvida em 22 

Lajedinho foi apresentada pela conselheira Marta Campos, que relatou a 23 

importância da participação do CRP03 no fortalecimento da ABRAPEDE (Associação 24 

Brasileira de Prevenção a Emergências e Desastres) e sugeriu-se que o conselho 25 

se empenhasse em produzir novas articulações com profissionais que atuam em 26 

Psicologia Hospitalar no setor de emergência, a exemplo do Hospital Roberto 27 

Santos, Hospital Geral do Estado, dentre outros. O informe 3. Afastamento 28 

temporário da conselheira Emmila Di Paula foi apresentado pela conselheira Liliane 29 

Teles, que apresentou o documento encaminhado pela mesma para registro do 30 

ponto. Após os informes, seguiu-se para os pontos de pauta. O ponto 1. 31 

Organização do evento de lançamento: “Suicídio e os desafios para a Psicologia” e 32 

“A verdade é Revolucionária” ficou definido que as conselheiras Liliane Teles, 33 

Marta Campos e Verena Souto ficariam responsáveis em organizar a atividade. O 34 

ponto 2. Implantação do grupo de controle social formado por psicólogas (os) 35 

para acompanhamento das finanças do CRP03 ficou definido que o conselheiro 36 

Rogério Abílio entrará em contato com as psicólogas para agendar uma reunião 37 

para o início das atividades. Quanto ao ponto 3. Reativação do GT de Psicologia 38 

do Esporte, o encaminhamento dado foi de que avaliássemos a demanda de 39 

reativação do GT após diálogo feito entre a Comissão de Saúde e os interessados 40 

na reativação do Grupo de Trabalho. O ponto 4. Definição das datas das plenárias 41 

de ética, não foi decidido em função de o planejamento implicar na participação da 42 

Assessoria Jurídica. Deste modo, foi sugerido que a conselheira responsável pela 43 
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Comissão de Ética, Eurisa Maria, pudesse agendar as plenárias e encaminhar aos 44 

conselheiros para que todos pudessem ter, previamente, as datas das plenárias, 45 

limitando-se ao número de até seis por ano, de modo a contemplar a melhor 46 

organização e participação das conselheiras nesta atividade. No ponto 5. 47 

Definição do horário das plenárias, as (os) conselheiras (os) presentes decidiram 48 

estabelecer o horário das plenárias das nove horas (09h00min) às treze horas 49 

(13h00min), exceto quando houver uma pauta muito extensa que demande maior 50 

tempo para deliberações. Neste caso, ficou definido que ao invés da contratação 51 

do serviço de almoço, será disponibilizado lanche para (as) os conselheiras (os), 52 

salvo quando houver necessidade. Quanto ao ponto 6. Funcionamento do CRP03 53 

no dia Dezesseis de Janeiro em função da Lavagem do Bonfim ficou decido que o 54 

conselho deveria funcionar em período de meio turno, neste caso, das 8 – 14 55 

horas. Por fim, o ponto 7. Representação de Eunápolis foi apresentada pela 56 

conselheira Liliane Teles, após leitura do encaminhamento feito pela COMINTER o 57 

nome da psicóloga Cristiane Lorena de Araújo Maia (CRP/03 – 7891) para 58 

representação da subsede, sendo aceito unanimemente. A reunião foi encerrada 59 

às 20h10min e eu, Liliane Alves da Luz Teles lavrei o presente ata que vai 60 

assinada por mim e pelos demais presentes. 61 


