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EXTRATO
ATA 2111 REUNIÃO PLENÂRIA ORDINÁRIA
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e
quinze minutos, realizou-se a segunda milésima centésima décima primeira reunião
Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de Săo Paulo — 6a Região, à
4

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 21 (vinte e uma/um)

5

conseIheiras/os, sendo estas/es efetivas/os e suplentes, a seguir indicadas/os: Ana

6

Paula Hachich de Souza, Annie Louise Saboya Prado, Beatriz Borges Brambilla,

7

Edgar Rodrigues, Emanoela Priscila Toledo Arruda, lone Aparecida Xavier, Jessica

8

Tomaz da Costa Silva, Julia Pereira Bueno, Jumara Silvia Van De Velde, Lauren

9

Mariana Mennocchi, Lilian Suzuki, Luana Alves Sampaio Cruz Bottini, Luciane de

10

Almeida Jabur, Maria da Gloria Calado, Maria Rozineti Gonçalves, Monica Cintrăo

11

França Ribeiro, Monica Marques dos Santos, Raizel Rechtman, Rodrigo Toledo,

12

Sarah Faria Abrão Teixeira e Tatiane Rosa da Silva. Participaram os seguintes

representantes das Comissöes Gestoras — Assis: Juliana Cristina Bessa. Sorocaba:
14

Eliane Cristina Dias de Almeida. São Jose do Rio Preto: Alessandra Moreno

15

Maestrelli. Conforme lista de presença anexa. ORDEM DO DIA:

16

ORÇAMENTO: O conselheiro tesoureiro Rodrigo Toledo fez a apresentaşão da

17

Proposta Orçamentária para o exercícío que se findará em trinta e um de dezembro

18

do ano de dois mil e vinte. Esclareceu que o montante tern como base a

19

arrecadação das anuidades da categoria, sendo o valor de R$ 483,70 (quatrocentos

20

e oitenta e três reais, setenta centavos) para pessoa física e no mínimo R$ 742,91
(setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) e no máximo R$

22

5.896,72 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) para

23

pessoa jurídica. A Receita Bruta prevista para 2020 é de R$ 45.726.208,37

24

(quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e oito reais e trinta

25

e sete centavos) sendo deduzido deste valor 25,28%, equivalente a R$

26

11.560.767,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e

27

sete reais) destinados ao Conselho Federal de Psicologia (Cota Parte, Contribuições

28

a Conta Divulgaçäo e Fundo de Seçöes Estaduais). O montante de Receitas

29

Líquidas prevista é de R$ 34.165.441,37 (trinta e quatro milhões, cento e sessenta e

30

cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). O Superávit

dos anos anteriores é no valor de R$ 15.643.812,00 (quinze milhões, seiscentos e
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32

quarenta e três mil e oitocentos e doze reais), sendo Reserva para compra e reforma

33

de lmóveis decidido em Assembleias anteriores o valor de R$ 15.215.569,00 (quinze

34

milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e nove reais) e para Reserva

35

de Contingência R$ 428.243,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta

36

e três reais). O Total de Despesas previstas por Årea é de R$ 34.165.441,37 (trinta e

37

quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e

38

trinta e sete centavos), sendo Área I - Pessoal Civil (despesas relativas aos salários

39

dos funcionários, acrescidas de encargos sociais e benefícios): R$ 19.254.352,27

40

(dezenove milhöes, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois

41

reais, vinte e sete centavos) equivalente a 56,36%; Área II - Apoio Funcional

42

(despesas de custeio de materiais de consumo, serviços de pessoa fìsica e pessoa

43

jurídica, impostos e taxas e serviços de assessoria): R$ 8.744.696,47 (oito milhöes,

44

setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais, quarenta e

45

sete centavos) equivalente a 25,60 0/»; Área III - Investimentos e lnversões — Ano

4ćì

Corrente (investimentos em equipamentos e programas de informática, mobiliário,

47

máquinas e aparelhos das 11 subsedes): R$ 1.477.766,75 (um milháo, quatrocentos

48

e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

49

equivalente a 4,33%; Área IV - Plano de Trabalho — Ações Políticas (despesas

50

orçadas para atender ações contínua da Plenária — hospedagem, transporte,

51

diárias/ajudas de custo): R$ 4.688.625,88 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e

52

oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais, oitenta e oito centavos) equivalente a

53

13,72%.

54

Encaminhamento: O plenário aprovou a Proposta Orçamentária para a Exercicio de

55

2020 na forma apresentada.

56

Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta Beatriz Borges

57

Brambilla deu por encerrada a sessăo às dezessete horas e cinquenta minutos, da

58

qual eu, conselheira secretária, Raizel Rechtman, lavrei a presente Ata, que lida e

59

aprovada será assinada. São Paulo, 23 de novembro de 2019.

Após

a

explanaçäo

BEATRIZ BORGES BRAMBILLA
Conselheira Presidenta

colocou-se

para

apreciação

do

Plenário.

RAIZEL RECHTMAN
Conselheira Secretária
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