
 

 

ATA DA 26ª REUNIÃO PLENÁRIA DO XVI PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - 13 DE 2 

JULHO DE 2020. Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte teve 3 

início, às 14h15, a plenária extraordinária, realizada de modo totalmente on-line com as 4 

presenças das/os conselheiras/os: Ana Caroline Moura Cabral, CRP03/5541; Anderson 5 

Fontes Passos Guimarães, CRP-03/6680; Atanael Ribeiro da Silva Weber, CRP-03/13293; 6 

Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP03/5427; Mailson Santos Pereira, CRP-7 

03/7767; Renan Vieira de Santana Rocha, CRP03/11280; Vanina Miranda da Cruz, CRP-8 

03/3228; Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055. Foram justificadas as 9 

ausências de: Adelvan Alcântara Lima Filho, CRP-03/12187; Catiana Nogueira dos 10 

Santos, CRP-03/10974; Ezevaldo Aquino dos Santos, CRP-03/9946; Gabriela Matos 11 

Borges, CRP-03/8947; e Regiane Lacerda Santos, CRP-03/11508. A reunião foi iniciada 12 

com pauta única: PAUTA ÚNICA: Contratação de intérprete de LIBRAS. O conselheiro 13 

tesoureiro, Mailson Pereira, alegou que o setor contábil informou que para viabilização da 14 

proposta a conta a ser utilizada é de "assessoria e consultoria" que tem saldo disponível de 15 

R$ 37.020,87. Para transposição poderiam ser utilizados os centros de custo "reserva" e/ou 16 

"apoio administrativo" cujos saldos são, respectivamente, R$ 143.783,68 e R$ 288.086,74. 17 

O tesoureiro pontuou que não é prudente ficarmos sem reservas e que é necessário refletir 18 

sobre quanto será utilizado sem comprometer a segurança financeira da autarquia. Emmila 19 

Carvalho ponderou que o valor orçado não significa valor disponível, lembrou que a 20 

arrecadação deste ano é baixa em relação ao orçado e sugeriu que fosse utilizado o valor 21 

de dispensa de licitação. Encaminhamentos: 1. O contrato terá o valor de dispensa de 22 

licitação, qual seja, cinquenta mil reais (R$50.000,00). Será utilizado o centro de custo 23 

assessoria e consultoria, devendo ser transposto valor do centro de custo de apoio 24 

administrativo. 2. Por proposta inicial do conselheiro Atanael Weber, que entendeu que o 25 

adequado não poderia ser viabilizado no momento, definiu-se que para eventos a partir de 26 

uma hora serão disponibilizadas/os duas/dois intérpretes, eventos acima de quatro horas, 27 

três intérpretes. 3. Atanael Weber fará as mudanças no projeto básico, a fim de dar 28 

andamento ao processo. Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. Sem 29 

mais, eu, Emmila Di Paula Carvalho Dos Santos, conselheira secretária do CRP-03 lavro 30 

esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 13 de julho de 2020.XXXXXXXX 31 


