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ATA DA 21ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 03 DE ABRIL DE 2020. Ao terceiro dia do 2 

mês de abril do ano de dois mil e vinte, de modo totalmente online, teve início às 3 

15h15min, a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira 4 

de Santana Rocha, CRP-03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, 5 

Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e Mailson Santos Pereira, CRP-6 

03/7767. Também estava presente a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes 7 

França. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. 8 

Ponto 1 – Ofícios CREPOP; Ponto 2 - Lives de abril; Ponto 3 – Campanha “Heróis 9 

abastecidos”; Ponto 4 – Acolhimento psicológico online por estudantes do curso de 10 

Psicologia; Ponto 5 - OFÍCIO GAB/SAÚDE Nº 211/2020 - Vitória da Conquista; Ponto 6 - 11 

Acompanhamento do funcionamento via home office; Ponto 7 – Perguntas e respostas 12 

COF. INFORMATIVAS Ponto 8 – Atestado servidor Pablo Jacinto. Às 15h20min 13 

iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Ofícios CREPOP. O CREPOP solicita autonomia 14 

para gerar e despachar ofícios, a fim de oferecer celeridade ao trabalho. 15 

Encaminhamento. Deferida. A diretoria considera que é necessário oferecer autonomia 16 

aos setores, os quais poderão lançar seus próprios ofícios, mantendo o controle através 17 

de uma única planilha, numerando os documentos, de modo crescente, conforme tal 18 

planilha. A assinatura dos ofícios deverá ser feita pelo respectivo setor. Ponto 2 - Lives de 19 

abril. Encaminhamento. Aprovadas as seguintes lives, conforme proposto pela Comissão 20 

Psicologia e Comunicação, tendo como tema central “Psicólogas/os em movimento pelo 21 

bem viver dos povos indígenas”: 1.Psicologia para que(m)? Distanciamentos e 22 

aproximações da Psicologia com os povos indígenas; 2. Atuação da/o psicóloga/o em 23 

distrito sanitário da saúde indígena; 3. A cultura indígena em sua contemporaneidade; 4. 24 

A pluralidade das mulheres indígenas em diálogo com a pluralidade da Psicologia. Ponto 25 

3 – Campanha “Heróis abastecidos”. Psicóloga inscrita contatou o CRP-03 informando 26 

que a rede de postos Ipiranga lançou a referida campanha, para apoiar as/os profissionais 27 

da saúde na luta contra o COVID-19, oferecendo 10% de desconto no abastecimento. 28 

As/os profissionais podem abastecer utilizando o aplicativo “Abastece Aí”.  A requerente 29 

solicitou que o CRP-03 fizesse adesão à campanha. Encaminhamento. Deferido que 30 

seja feito contato com a rede, a fim de verificar quais os termos para adesão. 31 

Dependendo dos termos o CRP-3 fará a adesão, contudo não deverão ser passados 32 

dados pessoais de profissionais. Ponto 4 – Acolhimento psicológico online por estudantes 33 

do curso de Psicologia; Ponto 5 - OFÍCIO GAB/SAÚDE Nº 211/2020 - Vitória da 34 

Conquista. Solicitação da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista para que o CRP-35 

03 divulgue proposta de atendimento online voluntário por psicólogas/os, direcionado a 36 

profissionais de saúde. Encaminhamento. Indeferida conforme feito em momento 37 

anterior com pauta similar e em consonância com a Carta conjunta CRP-03 e SINPSI-BA 38 

sobre o trabalho voluntário. Ponto 6 - Acompanhamento do funcionamento via home 39 

office. Encaminhamento. Deliberado que para acompanhar a atuação das/os 40 

servidoras/es do CRP-03 deverão ser produzidos relatórios, um por servidora/or, 41 

especificando além das atividades gerais realizadas, quantidade de e-mails recebidos por 42 

dia, quantidade de e-mails respondidos, pendências e demandas constantes. Deferido 43 

que o período da pandemia deve ser utilizado para zerar as caixas de entrada de todos os 44 

e-mails.  Ponto 7 – Perguntas e respostas COF. A COF propõe publicização de 45 

documento com perguntas e respostas sobre principais demandas que tem recebido. 46 

Encaminhamento. Autorizada publicação após análise do documento. INFORMATIVA. 47 

Ponto 8 – Atestado servidor Pablo Jacinto. O servidor está em afastamento por licença 48 
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saúde e após vencido o atestado de 30 dias, informou que devido à pandemia, sua perícia 49 

foi reagendada para final de abril. Alegou que não pode voltar ao trabalho e afirmou que o 50 

atestado emitido pelo médico indica que é necessário afastamento de 90 dias. Maria 51 

Sônia Carvalho das Neves, chefe do setor de gestão de pessoas do CRP-03, informou ao 52 

servidor Pablo Jacinto e à gestão que, diante do documento médico, o servidor não pode 53 

retornar para suas atividades, e que cabe ao INSS analisar a demanda. Sem mais, eu, 54 

Emmila Di Paula C. Dos Santos, Conselheira Secretária do CRP-03, lavro esta ata que 55 

será assinada por quem é de direito. Salvador, 03 de abril de 2020. XXXXXXXXXXXXXXX 56 


