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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO XV PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA (CRP03) – 20 DE OUTUBRO DE 2017. Ao vigésimo dia do 2 

mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3 

3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador - BA, teve início às 4 

14:20 horas a Reunião  Plenária Extraordinária, com a presença das(os) seguintes 5 

conselheiras(os): Valter da Mata Filho (CRP 03/1990), Alessandra Santos de Almeida (CRP 6 

03/3642), José Costa dos Santos (CRP 03/7479), Darlane Silva Vieira Andrade (CRP 7 

03/3187), Renan Vieira de Santana Rocha (CRP 03/11280) e do assessor contábil Pedro José 8 

Meireles Ferreira (CRC-BA 26417/0-2). Ponto único: Reformulação Orçamentária 2017. Em 9 

resposta ao comunicado feito pelo assessor contábil Pedro José Meireles Ferreira, no dia 9 de 10 

outubro de 2017, o Conselheiro Presidente Valter da Mata convocou essa plenária para 11 

deliberar sobre a reformulação proposta. Na ocasião Pedro José Ferreira expôs a 12 

necessidade de uma suplementação de despesa em virtude do saldo insuficiente da conta 13 

contábil de reservas, cujo valor de R$ 30.542,20 (Trinta mil, quinhentos e quarenta e dois 14 

reais e vinte centavos), não daria para cobrir os custos até o final do exercício do ano de 15 

2017. O assessor contábil informou que está disponível em aplicação o valor de R$ 16 

2.414.307,46 (Dois milhões, quatrocentos e catorze mil, trezentos e sete reais e quarenta e 17 

seis centavos), decorrente de superávits ocorridos em anos anteriores, o que suporta a 18 

reformulação orçamentária até o final do ano de 2017, na ordem de R$ 149.457, 80 (cento e 19 

quarenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), que somado ao saldo disponível 20 

na reserva orçamentária a mesma passará a ter o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 21 

reais).   Encaminhamento: deliberado por aprovar a suplementação orçamentária no valor 22 

indicado pelo assessor contábil, uma vez que a mesma se faz necessária para custear ações 23 

do plano político, administrativas e com a criação e implementação do plano de carreira dos 24 

servidores da autarquia. Sem mais, a reunião foi encerrada às 16:00h e eu, Darlane Silva 25 

Vieira Andrade, lavrei esta ata que será lida e assinada por quem de direito. //////////////////////////// 26 


