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ATA DA 24ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 24 DE ABRIL DE 2020. Ao vigésimo quarto 2 

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

14h30min à 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 estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 7 

Fernandes França, e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A 8 

reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – 9 

Atendimento online por Psicólogos Inscritas/os no CFP e residem fora do Brasil; Ponto 2 - 10 

Apoio aos Residentes em área Multiprofissional em Saúde; Ponto 3 - Orientação à 11 

Prefeitura de Salvador; Ponto 4 - Ofício-Circular nº 55/2020/ASPAR/CG-CFP - Proposições 12 

Legislativas sobre Anuidades dos Conselhos Profissionais; Ponto 4 - Férias da 13 

coordenação (complemento) e do auxiliar Serviços gerais. O que ocorrer. Ponto 5 – 14 

Dispositivos para Home Office. Às 14h10min iniciaram-se os debates. Ponto 1 – 15 

Atendimento online por Psicólogos Inscritas/os no CFP e residem fora do Brasil. A 16 

solicitante informa sobre a criação de uma plataforma em Portugal para a realização 17 

de atendimento online, para promover um espaço de trabalho para 18 

as/os psicólogas/os brasileiras/os que residem fora do Brasil, entretanto as Resoluções 19 

CFP nº 11/2018 e nº04/2020 que dispõe sobre o atendimento online, não prevê a opção de 20 

atendimento para psicólogas/os residentes fora do Brasil. Encaminhamento. Será enviado 21 

ofício ao CFP solicitando que responda à requerente, vez que o tema é da alçada do CFP. 22 

Ponto 2 - Apoio aos Residentes em área Multiprofissional em Saúde. O Fórum Nacional 23 

de Residentes em Saúde construiu carta aberta ao Ministério da Saúde, em denúncia aos 24 

atrasos da bolsa-salário e outras condições precárias ao trabalho das/os residentes. Os 25 

mesmos solicitam apoio e divulgação do documento citado. Encaminhamento. Deferida a 26 

divulgação nas redes do CRP-03. Serão enviados ofícios ao CFP e à FENAPSI para 27 

apoiarem a pauta. Ponto 3 - Orientação à Prefeitura de Salvador. A COF recebeu queixa 28 

sobre a plataforma PSIU que oferece atendimento voluntário de psicólogas/os. A Comissão 29 

sugeriu que fosse enviado ofício à Prefeitura de Salvador, inserindo orientações técnicas 30 

em relação aos atendimentos oferecidos, asseverando o conteúdo do ofício anteriormente 31 

enviado e da carta Conjunta CRP-03 e SINPSI-BA. Encaminhamento. Deferido o envio. 32 

Ponto 4 - Ofício-Circular nº 55/2020/ASPAR/CG-CFP - Proposições Legislativas sobre 33 

Anuidades dos Conselhos Profissionais. O CFP informa que há proposições legislativas 34 

que querem acabar com o pagamento de anuidade aos conselhos profissionais e solicita 35 

articulação com o legislativo Encaminhamento. Solicitar parecer contábil, com base nos 36 

projetos 6 (seis) projetos/emenda que reduzem ou suspendem o pagamento dos conselhos 37 

em casos de pandemia e estado de calamidade pública. A) Tentar aproximação com os 38 

parlamentares para apresentação das propostas e a manutenção das atividades do 39 

Sistema Conselhos. Ponto 4 - Ferias da Coordenação Geral (complemento) e do auxiliar 40 

de Serviços gerais. A Coordenadora Geral, Denyse Fernandes França, informa que restam 41 

16 dias para gozo de férias e que as férias do servidor Nilvando Simões Meireles também 42 

estão previstas para maio. Encaminhamento. Deliberou-se que, devido à necessidade de 43 

suporte e orientação às/aos servidoras/es nesse período de adaptação ao atendimento 44 

remoto, a coordenadora geral receberá os devidos valores referentes às férias, mas gozará 45 

do período em um momento mais apropriado. A) Referente ao Auxiliar de Serviços Gerais, 46 

Nilvando Simões Meireles, serão mantidas as férias no período programado. B) Será 47 

realizado reunião com a Conselheira Secretária Emmila Carvalho e a Coordenadora Geral 48 
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do CRP-03, com o setor de Atendimento e Financeiro para acompanhamento das 49 

atividades home office. O que ocorrer. Ponto 5 – Dispositivos para Home Office. Será 50 

solicitado o notebook da subsede de Feira de Santana para utilização do Atendimento. Sem 51 

mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila 52 

Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 53 

24 de abril de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 54 


