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ATA DA 15ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 28 DE FEVEREIRO DE 2020. Ao vigésimo 2 

oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional 3 

de Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – 4 

BA, teve início às 14h30min a Reunião de Diretoria, com a presença das/os 5 

Conselheiras/os: Renan Vieira de Santana Rocha (online), CRP-03/11280, Iara Maria 6 

Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, e Emmila 7 

Di Paula Carvalho dos Santos (online), CRP-03/5427. Também estavam presentes a 8 

Coordenadora Geral do CRP03, Denyse Fernandes França, e a servidora Lorena Santos 9 

Menezes. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: Ponto 1 – Encontro 10 

com residentes em saúde. Ponto 2 - Declarações de vagas de emprego em prefeituras ou 11 

outros órgãos da administração pública. Ponto 3 - Cronograma  de funcionamento da 12 

Subsede Recôncavo- Feira. Ponto 4 - Compra de Bateria para Notebook do Crepop de 13 

Vitória da Conquista. Ponto 5 - Lançamento do livro Aniquilamento da 14 

Subjetividade LGBT. Ponto 6 - Devolutiva sobre o Projeto referente ao mês das mulheres 15 

da Subsede Recôncavo/ Feira. Ponto 7 - Devolutiva sobre os Projetos de Alagoinhas. 16 

Ponto 8 – Aquisição dos telefones/ Chips. Ponto 9. O que ocorrer. A) Folga servidor. B) 17 

Senha e-mail institucional. C) Coronavírus. Às 14h35min iniciaram-se os debates. 18 

Ponto 1. Encontro com residentes em saúde. Grupo de psicólogas/os residentes em 19 

saúde solicita reunião com conselheiras/os, no dia 03 de março, dia de paralisação das/os 20 

residentes em saúde, a fim de tratar de pauta pertinente às residências em Psicologia e 21 

outras profissões da saúde. Encaminhamento. Deferida. A conselheira Iara Martins 22 

participará da reunião, com horário a definir. Ponto 2 - Declarações de vagas de emprego 23 

em prefeituras ou outras instituições da administração pública. A conselheira Emmila 24 

Carvalho informa sobre a quantidade de declarações de vagas para psicólogas/os 25 

advindas de prefeituras, o que se configura em prática ilícita, vez que órgãos da 26 

administração pública só podem designar vaga de livre provimento em situação de cargo 27 

de confiança. O cargo de psicóloga/o deve ser preenchido através de processo seletivo 28 

ou concurso e aceitar declarações de vaga pra psicóloga/o, por parte de prefeituras, fere 29 

a concorrência leal e descumpre a lei. Encaminhamento. A) Não serão mais aceitas 30 

essas declarações para fins de aprovação de CIP em caráter de urgência. B) O jurídico 31 

produzirá texto orientador para envio às prefeituras (ou outras instituições da 32 

administração pública) que já enviaram ou enviarão declarações do tipo. Ponto 3 - 33 

Cronograma  de funcionamento da Subsede Recôncavo/ Feira. Foi debatida a dificuldade 34 

de se manter um cronograma de atendimento com a presença de servidoras/es. 35 

Encaminhamento. A conselheira Iara Martins e a Comissão Gestora farão cronograma 36 

específico para dar conta da demanda, até que seja realizado o concurso. Ponto 4 37 

Compra de Bateria para Notebook do Crepop de Vitória da Conquista. Solicitação de 38 

compra de bateria com menor orçamento no valor de cento e setenta e seis reis e oitenta 39 

e sete centavos (R$176,87). Encaminhamento. Deferida. Ponto 5 - Lançamento do livro 40 

Aniquilamento da Subjetividade LGBT. A conselheira Iara Martins solicita retorno sobre a 41 

proposta de lançamento. A conselheira Emmila Carvalho informa que não recebeu retorno 42 

da COMREG. Encaminhamento. Considerando o tempo decorrido, o projeto foi 43 

aprovado. Será solicitado à COMREG que faça análise da proposta e oriente sobre os 44 

devidos ajustes. Será solicitada mudança de data do evento. Ponto 6 - Devolutiva sobre o 45 

Projeto referente ao mês das mulheres da Subsede Recôncavo/ Feira. A conselheira Iara 46 

Martins solicita retorno sobre a proposta de evento. A conselheira Emmila Carvalho 47 

informa que a COMREG fez a análise e que as/os proponentes ainda não tinham dado 48 
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retorno com as alterações. Verificando-se o e-mail da diretoria foi encontrado projeto 49 

reformulado enviado hoje pela manhã. Encaminhamento. A proposta será analisada em 50 

plenária, pois o orçamento ultrapassa quinhentos reais (R$500,00). Ponto 7 - Devolutiva 51 

sobre os Projetos de Alagoinhas. A conselheira Iara Martins solicita retorno sobre 52 

propostas de evento e de GT de Alagoinhas. Emmila Carvalho informa que a proposta de 53 

GT foi indeferida em plenária e o retorno foi devidamente oferecido e que a proposta de 54 

evento foi analisada pela CEDUC que orientou sobre a necessidade de ajustes com 55 

construção junto ao GTPE de Feira de Santana, não sendo identificado retorno da 56 

proponente após isso. A conselheira secretária acrescentou que verificará se houve 57 

retorno da proponente e em caso afirmativo solicitará desculpas pela demora. 58 

Encaminhamento. Projeto deferido com as alterações propostas pela CEDUC. Ponto 8 - 59 

Aquisição dos telefones/ Chips. A conselheira Iara Martins solicita retorno sobre decisão 60 

ocorrida no XV Plenário, referente à aquisição de telefones para Comissões Gestoras e 61 

GTIs.  Encaminhamento.  A pauta será retomada, sendo debatida em plenária 62 

juntamente com outras demandas de recursos de comunicação. Ponto 9. O que ocorrer. 63 

A) Folga servidor. O servidor Vilard Santos Melo solicita folga nos dias 01.04.2020 e 64 

03.04.2020. Encaminhamento. Autorizada, vez que o servidor tem banco de horas 65 

positivo. B) Senha e-mail institucional. O servidor Vilard Santos Melo entrará de férias, foi 66 

solicitada a senha do e-mail institucional pelo qual o servidor é responsável e ele requereu 67 

ser dispensado do envio da senha, de forma que fizesse apenas o encaminhamento de e-68 

mails da caixa de entrada, para e-mail da servidora que o substituirá. Encaminhamento. 69 

Indeferida. A diretoria já teve dificuldades com o encaminhamento de demandas de um e-70 

mail a outros, além de considerar que o e-mail é institucional, devendo ser de acesso 71 

das/os servidoras/es da casa sempre que necessário. Retornando de férias o servidor 72 

poderá trocar sua senha.  C) Coronavírus. Preocupadas/os com o coronavírus, 73 

servidoras/es solicitam aquisição de máscaras. Encaminhamento. Deverão ser feitos 74 

orçamentos para apreciação. Sem mais, eu, Emmila Di Paula Carvalho Dos Santos, 75 

Conselheira Secretária, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 76 

28 de fevereiro de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 77 


