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ATA DE REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP03 – 04 DE OUTUBRO DE 2019. Ao quarto dia do 
mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de Psicologia 
3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve início às 
13h, a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira de 
Santana Rocha CRP03/11280;  Iara Maria A. da C. Martins, CRP03/10210; Mailson Santos 
Pereira, CRP03/7767; Emmila Di Paula C. Dos Santos (online), CRP03/5427. Também 
estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP03, Denyse França e a Secretária 
Executiva do CRP03, Jamile Tamandaré. A plenária foi iniciada pela leitura dos pontos de 
pauta: Ponto 1 - Gravação videoaula sobre nota técnica conjunta; Ponto 2 -  Recesso de fim 
de ano 2019; Ponto 3 - Dia da/o Servidora/or Pública/o; Ponto 4 - Proposta de convênio - 
Faculdade Adventista; Ponto 5 – Fórum Permanente de Igualdade Racial – FOPIR; Ponto 6 - 
Congresso Internacional LGBTI; Ponto 7 - Proposta de convênio da CVC; Ponto 8 -
Prorrogação de carteira profissional provisória; Ponto 9 – II Seminário Conhecimento, 
Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde; Ponto 10 – Articulação Nacional de 
Psicólogas/os Negras e Pesquisadores – ANPSINEP; Ponto 11 - Convite para representação 
na Faculdade Bahiana; Ponto 12 - GTPESPORTE – Feira de Santana; Ponto 13 - Solicitação 
de Psicoterapia online; Ponto 14 - Projeto de evento - Projeto de Colóquio/região Santa Cruz; 
Ponto 15 - Reunião Conselho Estadual de Juventude – CEJUVE; Ponto 16 – Comissão de 
Educação – CEDUC; Ponto 17 – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP; 
Ponto 18 - Publicação da resolução do CFP 01/2019; O que ocorrer. Às 15h10min 
iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Gravação videoaula sobre nota técnica conjunta. 
Encaminhamento.  O técnico do CREPOP, Pablo Jacinto, participará da gravação. Ponto 2-  
Recesso de fim de ano 2019, conforme calendário proposto pelo Ministério da Economia, que 
orienta aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional. Encaminhamento. Deferido recesso para comemoração das festas 
de final de ano (Natal e Ano Novo) nos períodos de 23 a 27 de dezembro de 2019 e de 30 de 
dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020. Ponto 3 - Dia do Servidor Público, celebrado 
anualmente em 28 de outubro. Encaminhamento. Deferido que o CRP03 não funcionará 
nesta data, incluindo as subsedes de Vitória da Conquista e Feira de Santana. Ponto 4 - 
Proposta de convênio - Faculdade Adventista. Encaminhamento. O ponto será direcionado 
para a Plenária de 26 de outubro de 2019 para que sejam instituídos critérios para efetivação 
de convênios com o CRP03. Ponto 5 – Fórum Permanente de Igualdade Racial - FOPIR. 
Solicitação do FOPIR direcionada ao Psicólogo Djean Ribeiro,  para representação no referido 
evento, o mesmo comporá a mesa de abertura do evento. Encaminhamento. Serão 
disponibilizadas duas (2) diárias cheias, em tempo o solicitante enviará relatório acerca do 
evento para devolutiva para o CRP03 e para a categoria. Ponto 6 - Congresso Internacional 
LGBTI. O Conselheiro Washington Luan Oliveira solicita apoio de auxílios, passagens, 
hospedagem e inscrição para comparecer ao evento que acontecerá em Curitiba, entreos dias 
13 a 17 de novembro de 2019, o mesmo informa que possui trabalho aprovado para 
apresentação. Encaminhamento. Serão solicitadas mais informações e justificativas para 
apreciação na próxima reunião de Diretoria. Ponto 7 - Proposta de convênio da CVC. A 
empresa apresenta possíveis benefícios de 5% de descontos em pacotes turísticos para a 
categoria, em caso de estabelecer-se convênio com o CRP03. Encaminhamento. 
Estabeleceu-se que as propostas de convênios serão avaliadas em plenária. Ponto 8 -
Prorrogação de carteira profissional provisória. O Jurídico apresenta a situação de uma 
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Psicóloga que perdeu o prazo para prorrogação da carteira provisória, no entanto a Psicóloga 
informa que não recebeu ofício concedendo prazo para a regularização da situação. 
Encaminhamento. O Jurídico solicitará documento comprobatório da urgência, caso a 
mesma seja apresentada a solicitação será inserida em plenária. Ponto 9 – II Seminário 
Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde. A Bibliotecária do CRP03 
solicita liberação, sem custos para o CRP, para participação no evento, que acontecerá de 21 
a 22 de novembro de 2019. Encaminhamento. Deferido. Ponto 10 – Articulação Nacional de 
Psicólogas/os Negras e Pesquisadores - ANPSINEP. A instituição solicita disponibilização do 
auditório do CRP03 para reunião, dia 19 de outubro de 2019. Encaminhamento. Deferido, O 
Psicólogo Valter da Mata acompanhará a referida reunião, enquanto representação do 
CRP03. Ponto 11 - Convite para representação na Faculdade Bahiana. Convite para iscorrer 
sobre importância da ética nas práticas profissionais, durante o Seminário de preparação para 
estágio e trabalho – SEPET, dia 16 de outubro de 2019, no campus da Bahiana. 
Encaminhamento. O convite será encaminhado para a COF, com a presença de um 
estagiária/o do CREPOP. Ponto 12 - GTPESPORTE – Feira de Santana. A Coordenadora do 
referido GT solicita de passagem de Alagoinhas para Feira de Santana (ida e volta) para 
reunião que ocorrerá dia 19 de outubro de 2019, as 09h na subsede do crp03. 
Encaminhamento. Deferida a passagem para esta reunião, registra-se que a nova 
Coordenação da Comissão de Saúde entrará em contato para dialogar sobre os trabalhos. 
Ponto 13 - Solicitação de Psicoterapia online. Psicóloga enviou email informando que o filho 
necessita de tratamento psicoterápico online gratuito, a mesma questiona se o CRP03 possui 
uma/um profissional apto para atender esta demanda. Encaminhamento. A Conselheira 
Secretária Emmila Di Paula entrará em contato com a solicitante para maiores entendimentos, 
bem como dar retorno à questão. Ponto 14 - Projeto de evento - Projeto de Colóquio/região 
Santa Cruz. O GT de Psicologia Organizacional e Trabalho apresentou projeto de evento, 
intitulado “compromisso social e o encontro entre saberes e práticas: saúde, educação, 
trabalho e políticas públicas', sendo uma atividade InterGt’s, a realizar-se no dia 24 de outubro 
de 2019, às 18h. Encaminhamento. Será solicitado ao Gt que adeque o projeto, conforme o 
padrão estabelecido pelo CRP03, contendo todos os custos e informações necessárias para 
apreciação da Diretoria. Ponto 15 - Reunião Conselho Estadual de Juventude - CEJUVE. A 
representante do CRP03 no CEJUVE, informa que não tem disponibilidade para comparecer a 
reunião nos dias 17 e 18 de outubro de 2019. Encaminhamento. A questão será 
compartilhada com a Comissão de Direitos Humanos para que se delibere a representação 
para a reunião citada. Ponto 16 – Comissão de Educação - CEDUC. A Comissão de 
Educação do CRP03 solicitou participação na reunião de Diretoria para informar que a 
Comissão de Educação está em contato com a Secretaria Municipal de Educação de 
Barreiras/BA, por conta de uma "denúncia" referente à prática de uma terapeuta holística 
sendo necessário discutir os próximos passos com a Diretoria. Encaminhamento. Será 
solicitada reunião presencial com a Secretaria Municipal de Educação de Barreiras/BA e o 
coordenador da Comissão de Educação para dialogar a respeito da questão apresentada. 
Ponto 17 – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP. A representante da 
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia solicita a disponibilização do auditório do 
CRP03, no dia 15 de outubro de 2019, das 10h às 12h. Encaminhamento. Deferido, dar 
ciência a Comissão de Formação do CRP03 para participação da reunião, em tempo indica-se 
o Conselheiro Anderson Fontes. Ponto 18 - Publicação da resolução do CFP 01/2019.  Após 
a publicação da resolução do CFP 01/2019 as psicólogas do trânsito trouxeram algumas 



 

3 

 

queixas e o CRP03, na figura da Conselheira Alessandra Almeida e com a participação da 
COF, assumiu o compromisso de enviar estas questões para análise e resposta ao CFP. As 
psicólogas se reuniram e elaboraram um documento e COF sistematizou no modelo de ofício, 
o mesmo foi apresentado para a apreciação da Diretoria. Encaminhamento. O ofício citado 
será assinado pelas solicitantes e posteriormente encaminhado ao Conselho Federal de 
Psicologia. Sem mais, 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, 04 de outubro de 
2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


