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ATA DA 25ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 06 DE MAIO DE 2020. Ao sexto dia do mês 2 

de maio do ano de dois mil e vinte, de modo totalmente online, teve início às 16h à Reunião 3 

de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira de Santana Rocha, 4 

CRP-03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, Emmila Di Paula 5 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Também 6 

estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, e a 7 

Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada pela 8 

leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Proposta de Convênio; Ponto 9 

2 - Campanha Atração e De Transs Pra Frente; Ponto 3 - Envio das declarações de 10 

inscrição ativa - conforme Resolução CFP 05/2020; Ponto 4 - Plenárias Extraordinárias; 11 

Ponto 5 - Inscrições de CIPs; Ponto 6 - Reunião da Equipe Gestora Subsede Sertão/ 12 

Recôncavo; Ponto 7 - Recorte matéria de capa – revista; Ponto 8 - Suporte técnico para 13 

transmissão simultânea; Ponto 9 - Orçamento Equipamento de Informática retificado; 14 

Ponto 10 - Livro completo do GTRGT - Gênero na psicologia: transversalidades; O que 15 

ocorrer. INFORMATIVAS. Ponto 11 - Ressarcimento ao CFP. Às 14h10min iniciaram-se 16 

os debates. Ponto 1 – Proposta de Convênio. A empresa Angulare, que produz sites 17 

institucionais para profissionais, fez proposta de convênio oferecendo desconto de 20% 18 

para a criação de sites, em pagamentos unitários ou planos mensais para psicólogas/os. A 19 

proposta apresentada foi apreciada pelo Jurídico e COF não existindo ressalvas. 20 

Encaminhamento. Deferida. Após assinatura do convênio será divulgado nas mídias 21 

socias e por mala direta. Ponto 2 - Campanha Atração e De Transs Pra Frente. A 22 

Associação Baiana de Travestis, Transexuais e Transgêneros em Ação, entidade da 23 

sociedade civil, autônoma, sem fins lucrativos nem vinculação partidária, solicita ajuda para 24 

divulgação de campanha de arrecadação de alimentos, materiais de limpeza e/ou higiene. 25 

Encaminhamento. Deferido a divulgação de card da campanha para colaborações de 26 

doação de alimentos, materiais de limpeza ou higiene e contato da associação. Ponto 3 - 27 

Envio das declarações de inscrição ativa - conforme Resolução CFP 28 

05/2020. Encaminhamento. O modelo de declarações será atualizado com extensão do 29 

prazo de validade até o final da pandemia. As pessoas que receberam declaração com 30 

prazo de dois ou três meses, receberão nova declaração caso solicitem. Ponto 4 - Plenárias 31 

Extraordinárias. Encaminhamento. As solicitações de inscrição profissional após as 32 

plenárias ordinárias serão adicionadas às plenárias extraordinárias conforme calendário 33 

estabelecido. Ponto 5 - Inscrições de CIPs. Situação de profissionais que não quitaram a 34 

taxa de inscrição após data da plenária ordinária. Encaminhamento. Ocorreu que 13 35 

profissionais realizaram pagamento posterior a data da plenária ordinária, deste modo 36 

serão incluídos na próxima plenária extraordinária. A) Os boletos referentes às primeiras 37 

inscrições serão enviados via e-mails do atende e atende 7. B) Será acionado o dispositivo 38 

de leitura do e-mail de envio dos boletos. Ponto 6 - Reunião da Equipe Gestora Subsede 39 

Sertão/ Recôncavo. A Comissão Gestora elucida situação relacionada ao possível 40 

agendamento de reunião presencial para tratar de temas específicos da CG, além de 41 

ponderar sobre conflitos que estão surgindo entre membros da CG e solicita realização de 42 

reunião para tentativa de resolução. Encaminhamento. Deferida a realização da reunião 43 

online, com acompanhamento da coordenação e vice-coordenação da COMINTER, além 44 

das/os conselheiras/os da região. Ponto 7 - Recorte matéria de capa – revista. Proposta 45 

de enquadramento em Psicologia, Políticas Públicas e Pandemia: Vulnerabilidades e 46 

desigualdades sociais, com participação da Diretoria e CREPOP do CRP-03. 47 

Encaminhamento. Deferida as propostas apresentadas, com inserção da Comissão de 48 
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Saúde do CRP-03. A) A COREPAS do CRP-03 fará a indicação da psicóloga com atuação 49 

no SUAS. Ponto 8 - Suporte técnico para transmissão simultânea. A equipe de 50 

Comunicação informa sobre a ferramenta OBS para transmissão simultânea nas 51 

redes sociais, de forma gratuita. Solicita suporte técnico do setor de Informática na 52 

execução e gerência da ferramenta para ampliar as transmissões. Encaminhamento. O 53 

técnico de informática, Rogerio dos Santos Uzeda dará o suporte necessário. Ponto 9 - 54 

Orçamento Equipamento de Informática retificado. Apreciação do orçamento encaminhado 55 

pelo setor de Compras referente aos materiais de informática solicitados pela Conselheira 56 

Monaliza Cirino de Oliveira para utilização do CREPOP na sede e subsede Vitória da 57 

Conquista, foi acrescida 01 placa mãe para o computador do Atendimento, sendo o valor 58 

total R$2.336,16(dois mil e trezentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos). 59 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 10 - Livro completo do GTRGT - Gênero na psicologia: 60 

transversalidades. Solicitação de revisão técnica de normas da ABNT e de publicação, a 61 

viabilidade da publicação em versão online disponível no site para download e caso seja 62 

possível a disponibilização do aumento de 200 cópias impressas para 500 cópias para 63 

serem entregues em faculdades de psicologia, CRPs, CFP e outras instituições que atuem 64 

com a temática mulheres e relações de gênero. Encaminhamento. Indeferida revisão 65 

técnica. O edital da chamada pública para recebimento dos textos prevê que a/o solicitante 66 

faça as devidas correções e adequações, não há previsão orçamentária para revisões. O 67 

que ocorrer. INFORMATIVAS. Ponto 11 - Ressarcimento ao CFP. Referente às despesas 68 

com passagens e diárias pela participação da Conselheira Emmila Di Paula Carvalho dos 69 

Santos no Encontro das COFs - Comissões de Orientação e Fiscalização e CDHs - 70 

Comissões Regionais de Direitos Humanos, realizado em outubro de 2012, no valor total 71 

de R$672,03 (seiscentos e setenta e dois reais e três centavos). Encaminhamento. O 72 

Jurídico apresentou parecer sinalizando prescrição da cobrança, o documento será enviado 73 

ao CFP. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira 74 

Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é 75 

de direito. Salvador, 06 de maio de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 76 
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