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ATA DA 26ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 15 DE MAIO DE 2020. Ao décimo quinto dia 2 

do mês de maio do ano de dois mil e vinte, teve início às 16h a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente online com as presenças das/os Conselheiras/os: Renan 4 

Vieira 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. Também estavam presentes a 6 

Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, e a Secretária Executiva do 7 

CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. Ausência justificada: Mailson Santos Pereira, CRP-8 

03/7767. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. 9 

Ponto 1 – Unificação de Cidades cadastradas; Ponto 2 - Resposta ao Ofício UESB CCPSI 10 

13/2020; Ponto 3 - Solicitação em apoio na divulgação do questionário para levantamento 11 

da situação das(os) trabalhadoras(es) do SUAS em tempos de pandemia do Novo 12 

Coronavírus (COVID-19); Ponto 4 - Suspensão das atividades dos residentes do primeiro 13 

ano do HGRS - Hospital Geral Roberto Santos; Ponto 5 - Divulgação de pesquisa: reações 14 

psicológicas e fatores associados durante a epidemia da covid-19 no Brasil: uma avaliação 15 

da população geral e de profissionais e estudantes da área da saúde; Ponto 6 - Ofício CRP-16 

03 nº87/2020, com orientações sobre à plataforma PSIU; Ponto 7 - Informações para a 17 

folha de maio/2020; O que ocorrer. INFORMATIVAS. Ponto 8- Lembrete Convocação 18 

APAF Virtual de Maio de 2020. Às 16h10min iniciaram-se os debates. Ponto 1 – 19 

Unificação de cidades cadastradas no SISCAF. Foi verificado que no SISCAF há cidades 20 

duplicadas, devido a erros como acentuação ou outros. Foi realizada solicitação de 21 

atualização à Implanta que enviou proposta comercial para exclusão e/ou 22 

unificação de cidades cadastradas em duplicata no SISCAF, com orçamento no valor de 23 

R$3.750,00(três mil e setecentos e cinquentas reais). Encaminhamento. A proposta será 24 

compartilhada com o Jurídico para verificação se o serviço consta em contrato, caso não 25 

tenha cobertura do serviço, deverá ser direcionado para o financeiro realizar o devido 26 

pagamento, vez que se trata de demanda que precisa ser solucionada. Ponto 2 - Resposta 27 

ao Ofício UESB CCPSI 13/2020. Quanto à continuidade da oferta de estágio na modalidade 28 

online realizada pelas/os alunas/os da graduação do curso de Psicologia da Universidade 29 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Encaminhamento. Será enviado oficio à reitoria 30 

da UESB, a fim cientificar sobre a situação e de solicitar informações referentes à 31 

coordenação das atividades, mantendo diálogo com a instituição e caso não ocorra o 32 

alinhamento serão tomadas outras medidas cabíveis. Ponto 3 - Solicitação de apoio na 33 

divulgação do questionário para levantamento da situação das(os) trabalhadoras(es) do 34 

SUAS em tempos de pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Tendo em vista 35 

a pandemia causada pelo COVID-19, o Fórum Estadual dos Trabalhadores do Sistema 36 

Único de Assistência Social – FETSUAS-BA produziu questionário a ser aplicado a 37 

todas/os as/os trabalhadoras/es do SUAS de nível médio, fundamental e 38 

superior. Encaminhamento. Deferida a divulgação via mídias sociais e mala direta após a 39 

finalização do processo de publicização da pesquisa do CRP-03. Ponto 4 - Suspensão das 40 

atividades dos residentes do primeiro ano do HGRS - Hospital Geral Roberto Santos. Carta 41 

aberta do Fórum Nacional das Residências (FNRS), os residentes do primeiro ano dos 42 

programas de Residência Multiprofissional do Hospital Geral Roberto Santos, cuja 43 

responsabilidade do pagamento é do Ministério da Saúde, informam a paralisação de suas 44 

atividades a partir do dia 13 de maio de 2020, até a data de pagamento/regularização das 45 

bolsas. Encaminhamento. Deferida a divulgação. Ponto 5 - Divulgação de pesquisa: 46 

reações psicológicas e fatores associados durante a epidemia da covid-19 no Brasil: uma 47 

avaliação da população geral e de profissionais e estudantes da área da saúde. A pesquisa 48 
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tem o objetivo de investigar o impacto psicológico e fatores associados da epidemia da 49 

COVID19 em uma amostra de profissionais e estudantes da área da Saúde, atuantes e não 50 

atuantes na linha de frente do combate à COVID-19. Encaminhamento. Deferida a 51 

divulgação via mídias sociais e mala direta após a finalização do processo de publicização 52 

da pesquisa do CRP-03. Ponto 6 - Ofício CRP-03 nº87/2020, com orientações sobre a 53 

plataforma PSIU. A Prefeitura de Salvador, através da SECIS enviou o Oficio SECIS n. 54 

139/2020, em resposta ao ofício CRP-03 n°87/2020, acentuando que a plataforma PSIU 55 

não foi pensada pela Prefeitura, esta apenas apoiou. Encaminhamento. Será enviado 56 

oficio à SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência e a 57 

Prefeitura Municipal de Salvador, com cópia para o Gabinete do Prefeito e Secretaria de 58 

Saúde  pontuando a relação da Prefeitura de Salvador com a plataforma, conforme 59 

informações divulgadas no site da prefeitura e em sites de notícias e asseverando 60 

conteúdos de ofícios anteriores. 6.1) Será publicizado comunicado à categoria, com 61 

referência a plataformas específicas de atendimento online, a não relação do CRP-03 com 62 

as mesmas, a discordância com o voluntariado no serviço público e a responsabilidade da/o 63 

psicóloga/o com possíveis problemáticas relacionadas a tais plataformas. Ponto 7 - 64 

Informações para a folha de maio/2020. Em virtude de maio ser o mês base de reajuste 65 

anual dos salários e benefícios das/os servidoras/es do CRP-03, o Setor Pessoal solicita 66 

informações se haverá alteração nos respectivos benefícios. Encaminhamento. Diante da 67 

pandemia da COVID-19, prezando pela estabilidade orçamentária da instituição, não será 68 

possível aventar a possibilidade de reajuste salarial para 2020. Ponto 8 - Carta CRP – 69 

Petrobras. Carta de um grupo de psicólogas/os credenciadas/os junto à Petrobras para 70 

prestação de serviços em psicoterapia dirigida aos funcionários e seus dependentes. O 71 

documento informa sobre a implementação de uma plataforma, sob a gestão da Petrobras, 72 

para atendimento psicológico online, tendo em vista a necessidade de substituição dos 73 

atendimentos clínicos presenciais por atendimentos virtuais, face à adoção do isolamento 74 

social determinado pelo Ministério da Saúde, no enfrentamento ao novo Coronavírus. As/os 75 

profissionais fazem questionamentos diversos e solicitam posicionamento do CFP. 76 

Encaminhamento. Despachar documento produzido pela COF e informar sobre o SINPSI-77 

BA, a quem compete responder sobre alguns dos questionamentos feitos. O que ocorrer. 78 

INFORMATIVAS. Ponto 9 - Lembrete Convocação APAF Virtual de Maio de 2020. 79 

Encaminhamento. As/os Conselheiras/os Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, Renan 80 

Vieira de Santana Rocha e Mailson Santos Pereira representarão o CRP03. Sem mais, eu, 81 

Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula 82 

C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 15 de 83 

maio de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 84 


