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ATA DA 19ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 20 DE MARÇO DE 2020. Ao vigésimo dia 2 

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

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

14h00min a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira 5 

de Santana Rocha (online), CRP-03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins (online), CRP-6 

03/10210, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos (online), CRP-03/5427 e Mailson Santos 7 

Pereira (online), CRP-03/7767. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do 8 

CRP03, Denyse Fernandes França (online), e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile 9 

Tamandaré da Silva (online). A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 10 

pauta: DELIBERATIVAS; Ponto 1 – Poda de árvore; Ponto 2 - Ativo Imobilizado; Ponto 3 11 

- Fatura anual Locaweb; Ponto 4 - Solicitação de reunião III PSINEP; Ponto 5 - Linha 12 

Aberta Suporte e Apoio Emocional; Ponto 6 - Subsede Vitória da Conquista; Ponto 7 - 13 

Aditivo Empresa Abrasivo; Ponto 8 - Contratos Cargos Comissionados – Advogadas 14 

Substitutas; Ponto 9 - Atendimentos Psicológico online, infantil; Ponto 10 - Ofício Circular 15 

de nº 04/2020/SINSERCON-BA; Ponto 11 - Evento Solidão das Mulheres Negras. O que 16 

ocorrer. Ponto 12 – Lives do CRP-03; Ponto 13 – Equipamento de T.I.; Ponto 14 - 17 

Atendimento Presencial. INFORMATIVAS. Ponto 15 - Perícia INSS. Às 14h05min 18 

iniciaram-se os debates. Ponto 1 - Poda de árvore. A Coordenação Geral informou os 19 

orçamentos para poda da árvore da parte externa na sede do CRP-03, a prefeitura foi 20 

comunicada da necessidade da ação. Encaminhamento. Deferido o aguardo da 21 

normalização das funções para apreciação da Diretoria em momento oportuno. Ponto 2 - 22 

Ativo Imobilizado. Conforme deliberação anterior, foi solicitado ao setor Contábil a coleta 23 

de orçamento de avaliação patrimonial com as visitas as subsedes e avaliação do 24 

patrimônio por fotos dos móveis para apreciação de ambos. Encaminhamento. Será 25 

verificado se o serviço pode ser executado por empresas distintas, entendendo as 26 

localidades da sede e das subsedes e em outro momento a pauta será novamente 27 

apreciada. Ponto 3 - Fatura anual Locaweb. Pagamento do SMTP25, no valor anual de 28 

R$686,05(seiscentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), através deste serviço pode 29 

ser enviado 25.000(vinte cinco mil) emails ilimitado, o serviço é utilizado para o envio dos 30 

boletos. Encaminhamento. Deferido. Ponto 4 - Solicitação de reunião III PSINEP. A 31 

Articulação Nacional de Psicólogas/os e Pesquisadoras/es Negras/os - 32 

ANPSINEP solicita reunião com a Diretoria do CRP-03, com o objetivo de apresentar plano 33 

de ação para a construção do 3º Encontro Nacional de Psicólogas/os e Pesquisadoras/es 34 

Negras/os - III PSINEP e dialogar acerca das possibilidades de colaboração do CRP-03 35 

ao III PSINEP. Encaminhamento. Será solicitado projeto, caso o tenham, sendo a 36 

apreciação da solicitação em outro momento, em virtude do cenário atual. Ponto 5 - Linha 37 

Aberta Suporte e Apoio Emocional. Solicitação de profissionais para oferecer 38 

uma linha telefônica aberta e gratuita, com a finalidade de que a sociedade possa 39 

compartilhar, se desejar, suas angústias, seus medos, pelo confinamento do Covid-19. 40 

Encaminhamento. O CRP-03 aguardará o posicionamento do CFP, bem como a 41 

efetivação de posicionamentos conjuntos do Sistema Conselhos e a partir disso será 42 

definido novas orientações a categoria. Ponto 6 - Subsede Vitória da Conquista. Solicitação 43 

de transposição para efetivação da pequena reforma do imóvel, conforme informado pelo 44 

setor contábil diante da disponibilidade orçamentária apresentada, será necessária 45 

autorização para transposição complementar para o centro de custo pertinente. 46 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 7 - Aditivo Empresa Abrasivo. Em virtude da 47 

finalização do contrato com a Abrasivo em abril/2020, bem como em face das dificuldades 48 
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apresentadas pelo atual cenário, a Comunicação solicita o encaminhamento de aditivo com 49 

a empresa supracitada. Encaminhamento. Deferido o aditivo por 1 ano. Ponto 8 - 50 

Contratos Cargos Comissionados – Advogadas Substitutas. O contrato das advogadas 51 

consta como data prevista para finalização março/2020, entretanto diante da conjuntura 52 

nacional a Coordenação Geral solicita apreciação da questão. Encaminhamento. O 53 

contrato será mantido, e rediscutido após normalização da situação do país. Ponto 9 - 54 

Atendimentos Psicológico online, infantil. Solicitação da categoria referente a orientações 55 

durante a pandemia do Covid-19. Encaminhamento. O CRP-03 aguardará o 56 

posicionamento do CFP, bem como a efetivação de posicionamentos conjuntos do Sistema 57 

Conselhos e a partir disso será definido novas orientações a categoria. Ponto 10 - Ofício 58 

Circular de nº 04/2020/SINSERCON-BA. Solicitam o afastamento das/os servidoras/es para 59 

realização de trabalho remoto, em regime de teletrabalho (home office), como medida 60 

preventiva a fim de reduzir os riscos causados pela transmissão do Novo Coronavírus - 61 

COVID‐19. Encaminhamento. Diante da ausência do posicionamento Federal o CRP-03 62 

irá aguardar o posicionamento oficial ao nível Federal, será compartilhada com o Sindicato 63 

das/os Servidoras/es de Conselhos e Ordens Autárquicos das Profissões Liberais no 64 

Estado da Bahia - SINSERCON a Comunicação Interna (C.I.) CRP-03 02/2020 para ciência 65 

das medidas tomadas. Ponto 11 - Evento Solidão das Mulheres Negras. A Comissão de 66 

Direitos Humanos do CRP-03 solicita que o evento seja realizado por Live – transmissão 67 

online via instagram. Encaminhamento. Deferido. O que ocorrer. Ponto 12 – Lives do 68 

CRP-03. Neste período de isolamento social prover lives como medida de comunicação da 69 

instituição, as sextas feiras, as 19h, para debater sobre a pandemia do Coronavírus e 70 

temáticas próximas. Encaminhamento. Deferido. Ponto 13 – Equipamento de T.I. O 71 

nobreak responsável por alimentar os dispositivos, em caso de queda de luz, através de 72 

uma bateria queimou e será necessário a compra emergencial de outro aparelho. 73 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 14 - Atendimento Presencial. Será publicizado nas 74 

mídias sociais do CRP-03, que atendimento presencial será suspenso, tendo em vista o 75 

cenário atual, o envio dos documentos será apenas via Correios, sendo mantido o 76 

funcionamento das atividades sem contato com o público, exceto as entregas de carteira 77 

agendadas. Ponto 15 - Perícia INSS. Encaminhamento. O técnico do CREPOP, Pablo 78 

Mateus dos Santos Jacinto compareceu ao INSS para perícia e solicitação do auxílio 79 

doença, porém foi informado que o procedimento está suspenso por conta da greve dos 80 

vigilantes, o mesmo foi orientado a remarcar o agendamento, entretanto o atendimento 81 

presencial no INSS foi suspenso em virtude da pandemia do COVID-19. Encaminhamento. 82 

Deferido. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira 83 

Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é 84 

de direito. Salvador, 20 de março de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 85 


