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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA (CRP03) – 26 DE FEVEREIRO DE 2016  2 

Assembléia iniciada às dezenove horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e 3 

dezesseis, com a presença das/os conselheiras/os: Liliane Alves da Luz Teles, Verena Souza 4 

Souto e as/os psicólogas/os: Katia Milena Oliveira Brito e Deivid Cassiano dos Santos. A 5 

conselheira Vice Presidente Liliane Alves da Luz Teles inicia a Assembléia Geral 6 

Extraordinária que tem por objetivo eleger membros para compor a comissão regional eleitoral 7 

e deflagrar o processo eleitoral. A mesma informa que a convocação foi publicada no dia seis 8 

de janeiro de dois mil e dezesseis no Diário Oficial da União, no Jornal Correio da Bahia e 9 

divulgada no site e facebook do CRP03, fala que o regimento eleitoral aprovado pela 10 

Resolução CFP 004/2015 é o que rege as eleições no âmbito dos Conselhos Regionais e 11 

Fedaral e atualmente prevê a modalidade de eleição por correspondência e/ou via internet. A 12 

Comissão Regional Eleitoral que conduzirá as eleições para o próximo triênio 2016-2019 será 13 

composta por no mínimo três membros e seus respectivos suplentes.  Cabe a Comissão 14 

Regional Eleitoral expedir portarias, confeccionar editais, notas informativas entre outras 15 

atribuições estabelecidas no Regimento Eleitoral. A Comissão elaborará um plano de trabalho 16 

contendo orçamento das despesas que será apresentado á diretoria do CRP03 para análise e 17 

providências.  Dando prosseguimento, a conselheira Liliane consulta a assembléia para 18 

composição da comissão eleitoral e lê o manifesto de intenção de participação das/os 19 

psicólogas/os: Flávia Brandão Bomfim, Alexandre Santos Pereira e Natália de Sena Santos. A 20 

assembléia aprova os nomes que se dispuseram em participar através do manifesto de 21 

intenção e os psicólogas/os presentes que se candidataram, ficando portanto nomeados: 22 

Katia Milena Oliveira Brito CRP03-IP/12575(presidente), Deivid Cassiano dos Santos CRP03-23 

8992 (membro efetivo); Alexandre Santos Pereira CRP03/12798 (membro efetivo), como 24 

suplentes: Flávia Brandão Bomfim CRP03-12576; Siomara Souza Santos CRP03-12578. 25 

Declarado oficialmente a deflagração do processo eleitoral do CRP03, Liliane informa que nos 26 

dias dezoito e dezenove de março ocorrerá o Encontro Nacional de Presidentes das 27 

Comissões Regionais na sede do Conselho Federal de Psicologia. Não havendo mais nada a 28 

tratar, a reunião foi encerrada às 19h30min e eu, Verena Souto, lavrei a presente ata que vai 29 

assinada por mim e pelos demais presentes. 30 
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