
 

1 

 

ATA DA 16ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 06 DE MARÇO DE 2020. Ao sexto dia do mês 

de março do ano de dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região, 

na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve início às 15h a Reunião 

de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-

03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, Mailson Santos Pereira, CRP-

03/7767. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03 Denyse Fernandes 

França e a Secretária Executiva do CRP-03 Jamile Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada 

pela leitura dos pontos de pauta: Ponto 1 – Fórum Estadual de Políticas Públicas para 

Segurança - FEPPS/BA; Ponto 2 - Participação em evento de capacitação; Ponto 3 - Reunião 

Ampliada IST's HIV AIDS- COMDH; Ponto 4 - Tutorial de renovação de livros; Ponto 5 - 

Relação com a Empresa Abrasivo; Ponto 6 - Palestra voluntária para colaboradores do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária da BA; Ponto 7 - Máscaras descartáveis; Ponto 8 

- Evento mulheres Irecê – GTI Irecê; Ponto 9 - Plásticos para Carteiras de Inscrição Profissional; 

Ponto 10 - Solicitação Subsede Feira; Ponto 11 - Serviços de reavaliação patrimonial; Ponto 

12 - Resolução 03/2020 - revisão parágrafo 1° do art.1º; Ponto 13 - Alteração férias – Arquivo; 

Ponto 14 - Áreas de Convivência da Sede do CRP-03; O que ocorrer. Ponto 15 - Comunicação 

interna; Ponto 16 - Ofício do TJBA- vara de família; Ponto 17 – Ofício SINSERCON; Ponto 18 

- Aumento da carga horária da Assessora Jurídica; Ponto 19 - Informes. Às 15h10min horas 

iniciaram os debates. Ponto 1 – Fórum Estadual de Políticas Públicas para Segurança - 

FEPPS/BA. Convite para presença de uma/um representante para participar e contribuir com 

uma Roda de Conversa, com tempo de fala de 20min abordando a importância da Psicologia 

para as Políticas Públicas de Segurança na Bahia, dia 14 de março de 2020, das 09h às 12h 

no auditório do CRP-03/BA. Encaminhamento. Representação será realizada Washington 

Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055. 1.1) Aproveitando a oportunidade definiu-se o 

CRP-03 será aberto para compensação de horas, das 08h às 12h, as/os funcionárias/os 

interessadas/os deverão enviar para a Coordenação geral a listagem das atividades que serão 

realizadas. Ponto 2 - Participação em evento de capacitação. A Bibliotecária do CRP-03 

Rosaline Barreto Otero solicita autorização, bem como auxílios com diárias e hospedagem para 

efetivação da sua participação no VI Seminário Internacional de Informação para a Saúde, no 

período de 25 a 29 de Maio de 2020, na cidade de Fortaleza em Ceará. A Servidora solicitou 

folga no dia 12 de março de 2020 para participação em evento de comemoração ao dia da/o 

Bibliotecária/o. Encaminhamento. Deferida a liberação, com abono de horas. Ponto 3 - 

Reunião Ampliada IST's HIV AIDS- COMDH. A Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 

solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde Estadual da Bahia e Municipal em Salvador, a 

fim de estabelecer diálogo com psicólogas/os que atuam em Programas de IST's HIV/AIDS. 

Encaminhamento. Reforçado pela importância da pauta, a Diretoria sugere a construção de 

projeto de evento para aproximação com a categoria. Ponto 4 - Tutorial de renovação de livros. 

A Comunicação solicita autorização para criação de tutorial online dos trâmites para renovação 

de livros, junto a Biblioteca do CRP-03. Encaminhamento. Deferida a criação do tutorial citado, 
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bem como a construção de tutorial online informando as etapas para a primeira inscrição no 

CRP-03. Ponto 5 - Relação com a Empresa Abrasivo. Encaminhamento. A Comunicação 

informa que a campanha de março/2020 está atrasada pela dificuldade de cumprimento de 

prazos da empresa licitada. Ponto 6 - Palestra voluntária para colaboradores do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária da BA. Solicita conselheira/o ou profissional inscrita/o para 

realização de palestra, o mote do evento seria em torno do Dia Internacional da Mulher, mas o 

tema não precisa ser dirigido às mulheres, pode ser aberto ao corpo funcional. 

Encaminhamento. Representação será realizada pela Conselheira Carolina da Purificação 

Fonseca, a data será alinhada conforme agenda da Conselheira. Ponto 7 - Máscaras 

descartáveis. Pedido de aprovação de aquisição de máscaras para utilização durante as 

atividades do Arquivo, a compra ficará no valor de R$ 1.378,95, sendo o menor preço. 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 8 - Evento mulheres Irecê – GTI Irecê. Projeto de evento 

Roda de conversa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher “Mulheres, dependência 

´emocional´ e relações tóxicas: e o homem nisso tudo?”, a realizar-se 30/03/2020. 

Encaminhamento. O projeto será devolvido a COMREG para alinhamentos e devidos ajustes. 

Ponto 9 - Plásticos para carteiras. Solicitação de aprovação de compra dos porta documentos 

para as carteiras das/os psicólogas/os do CRP-03. Encaminhamento. Deferida a compra de 

3.000 mil unidades (três mil). Ponto 10 - Solicitação Subsede Feira. A Comissão gestora 

informa que 50% do suprimento de fundos tem sido utilizado para compra de cartuchos para 

impressões, diante do exposto solicitam o envio de documentos para inscrição. 

Encaminhamento. Será verificado o quantitativo de material para ser disponibilizado ao 

atendimento na Subsede e posteriormente os cartuchos serão comprados juntos com os da 

Sede, a Comissão deverá informar o modelo da impressora para verificação junto ao 

almoxarifado e compras futuras. Ponto 11 - Serviços de reavaliação patrimonial. Contratação 

de empresa especializada para realizar serviços de reavaliação do ativo imobilizado do 

Conselho Regional de Psicologia – CRP-03. Encaminhamento. No projeto é citada apenas 

avaliação da Sede, a avaliação do patrimônio que consta nas subsedes tem sido feita por meio 

de fotos, diante disso, que seja informado qual a normativa que orienta tal prática. 11.1) Solicitar 

orçamento da empresa para visitação e avaliação nas subsedes. Ponto 12 - Resolução 03/2020 

- revisão parágrafo 1° do art.1o. Solicitação de manutenção do prazo de 10 dias úteis para a 

entrega de documentação para a carteira de inscrição profissional. Encaminhamento. Que seja 

formulada uma justificativa com o máximo de informações possíveis para apreciação do 

plenário, na reunião de março/2020. Ponto 13 - Alteração férias - Arquivo. O Servidor Everton 

de Jesus da Silva solicita a alteração do período de gozo de férias de 16 a 25 de março de 2020 

para 23/03/2020 à 01/04/2020. Encaminhamento. Deferido. Ponto 14 - Áreas de Convivência 

da Sede do CRP-03. Compra de 3 ventiladores de parede para áreas de convivência. 

Encaminhamento. O Setor de compras enviará orçamento para apreciação das/os 

diretoras/es. O que ocorrer. Ponto 15 - Comunicação interna. Será informada através 

Comunicação Interna com orientações para utilização dos espaços da Sede do CRP-03. 

Encaminhamento. Deferido, o envio será realizado pela Coordenação geral. Ponto 16 - Ofício 
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do TJBA- vara de família. A Juíza da 1° Vara de família da comarca de Salvador solicita relação 

de profissionais com especialização profissional em diagnosticar atos de alienação parental. 

Encaminhamento. Informar que o CRP-03 não possui listagem desse tipo e não existe uma 

especialização específica para diagnosticar atos de alienação parental, conforme o código de 

ética prevê que o profissional de Psicologia deve realizar apenas ações para as quais ele esteja 

habilitado, cabendo à/ao psicóloga/o ter consciência de suas habilidades para desempenho de 

práticas específicas. Ponto 17 – Ofício SINSERCON.  Solicitação de reunião para discussão 

do acordo coletivo de trabalho 2020/2021 e eleição da Comissão de Negociação do referido 

acordo com sugestão de datas 08 e 09 de abril de 2020. Encaminhamento. Deferido. Ponto 

18 - Aumento da carga horária da Assessora Jurídica. Em virtude do aumento do fluxo de 

trabalho e que no momento o Jurídico está contando apenas com 1 estagiária, frisa-se que a 

licença maternidade da Servidora Advogada Autárquica, Lilian Dantas findará em março/2020. 

Encaminhamento. Deferido nesse último mês de contrato, o aumento da carga horária para 40 

horas, da Advogada substituta, Mirela Oliveira de Lima. Ponto 19 - Informes. 19.1) CEDUC. 

Encaminhamento. A Diretoria dialogou com o coordenador da CEDUC para alinhamentos do 

projeto do Grupo de trabalho Psicologia e educação de Vitória da Conquista e posteriormente 

o projeto será apresentado para apreciação da Diretoria. 19.2) Aluguel da Subsede de Vitória 

da Conquista. Encaminhamento. No momento está faltando a Certidão da Receita Federal. 

Segundo o proprietário será encaminhada na próxima semana e a reforma será iniciada após 

a mudança para o imóvel. 19.3) Mudança de agência bancária. Em virtude da mudança da 

agência de Pessoa Física para agência bancária para o setor público, o setor financeiro não 

poderá emitir boletos nos dias 10 e 11 de março de 2020. 19.4) Evento Psicologia e Solidão 

das mulheres negras - COMREG. O evento foi aprovado com o tempo de duração das 16h às 

21h, na gestão anterior os eventos tinham o tempo limite de 20h30min, em virtude da segurança 

da/o funcionário responsável pelo fechamento da sede, sendo necessário reavaliar se a 

determinação será mantida. Encaminhamento. Informar à comissão responsável pelo evento 

que a atividade poderá acontecer até às 20h30min em virtude da segurança, mantendo-se a 

deliberação do plenário anterior. 19.5) Planejamento Estratégico 2019/2022. 

Encaminhamento. No dia 04 de março de 2020 ocorreu a reunião com a Comissão do 

planejamento estratégico, foi construído barema que norteia a escolha da empresa a ata da 

reunião será direcionada à Diretoria para conhecimento. 19.6) Fórum dos Conselhos Federais 

de Profissões Regulamentadas (Conselhão). Convite para participar da reunião, a realizar-se 

dia 17 de março de 2020, às 14h, no auditório do CRA-BA. Encaminhamento. A Conselheira 

Vice - Presidenta, Iara Maria A. da C. Martins fará a representação. Sem mais, e eu, Jamile 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos 

Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 06 de março de 2020. 


