
 

 

ATA DA 29ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO XVI PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 1 

DE PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 12 DE JUNHO DE 2020. Ao décimo 2 

segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte teve início, às 14h, a Reunião de 3 

Diretoria, realizada de modo totalmente online com as presenças das/os conselheiras/os: 4 

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

03/10210, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e Mailson Santos Pereira, 6 

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

Fernandes França. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 8 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Roda de Conversa online orgulho  LGBTI; Ponto 2 - 9 

Denúncia atuação psicólogas/os em barreiras sanitárias; Ponto 3 - Auxílio emergencial 10 

para psicólogas/os; Ponto 4 - Lista de indicação de materiais sobre COVID para mulheres; 11 

Ponto 5 Nota coletiva sobre Psicologia, gênero e saúde mental; Ponto 6 - Boleto -; Ponto 12 

7 – Solicitações Seminário LGBTI; Ponto 8 - Apelo em defesa do CONANDA; Ponto 9 - 13 

Manutenção ar-condicionado; Ponto 10 – O que ocorrer. 10.1 Tradução/interpretação 14 

LIBRAS 10.2 Documento Ministério Público. INFORMATIVAS. Ponto 12 – Reparos telhado 15 

da sede do CRP-03. Às 14h15min iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Roda de Conversa 16 

online orgulho  LGBTI. Proposta do GTPSIG de Feira de Santana para realização de roda 17 

de conversa online sobre o Livro tentativas de aniquilamento LGBTI. Encaminhamento. 18 

Autorizada se COMREG e COMDH conseguirem vincular a atividade ao I Seminário de 19 

Representatividade, Direitos e Saúde Mental LGBTI. Ponto 2 - Denúncia atuação 20 

psicólogas/os em barreiras sanitárias. Foi realizada denúncia anônima sobre atuação de 21 

psicólogas/os em barreiras sanitárias e solicitado posicionamento do CRP-03. 22 

Encaminhamento. A diretoria entende que não se pode desenvolver nenhuma atividade 23 

da Psicologia nas barreiras, de forma que a/o profissional pode atuar em outros espaços 24 

para cuidado em saúde mental. O jurídico será consultado sobre existência de algum 25 

dispositivo legal sobre o tema. À COF será solicitada produção de texto sobre a 26 

impossibilidade de atuação que se configure como prática da/o psicóloga/o nessas 27 

barreiras. Após produção de texto o mesmo será enviado a gestoras/es. Ponto 3 - Auxílio 28 

emergencial para psicólogas/os. Solicitação de Juliete Barreto de Jesus,  Diretora 29 

Executiva do IAPAZ- Instituto de Estudos e Ação pela Paz com Justiça Social, para que o 30 

Conselho Regional de Psicologia da Bahia apoie a criação de Projeto de Lei de Auxílio 31 

Emergencial às/aos Psicólogas/os. Encaminhamento. A diretoria entende não haver 32 

justificativas legais mínimas para tal ação, vez que a lei 13982/2020, que criou 33 

o auxílio emergencial, o estende a toda/o trabalhadora/or (sem vínculo formal) ou pessoa 34 

desempregada. Ou seja, o auxílio emergencial já existente deve ser buscado por 35 

psicólogas/os que tiveram seu sustento prejudicado pela pandemia. Tal situação 36 

impossibilita a construção de argumentos que possam levar à aprovação de algum novo 37 

tipo de auxílio para uma única categoria profissional. Ainda que isso ocorresse, não seria 38 

como medida cumulativa e com valor diferente do já praticado auxílio emergencial, o que 39 

implicaria em envidamento de esforços sem retornos efetivos. Ademais, o CRP-03 tem 40 

pautado o voluntariado em Psicologia entendendo-o como uma decisão da/o profissional 41 

que deve estar vinculada a ações individuais e/ou instituições filantrópicas, OSCIPs ou 42 

afins. No entanto, o que temos visto são iniciativas públicas que requerem voluntariado em 43 

Psicologia e desvalorizam a profissão, o que não ocorre com nenhuma outra profissão da 44 



 

 

saúde.  Tais ações têm tido psicólogas/os adeptas/os, mas o CRP-03 coloca -se 45 

contrariamente a elas, pois entende que, no nível da administração pública, todo 46 

chamamento para atuação profissional da/o psicóloga/o e de qualquer categoria, deve 47 

ocorrer para trabalho formal, portanto remunerado.  Por todo o exposto a solicitação de 48 

apoio foi indeferida. Este é um momento em que a Psicologia é amplamente requisitada, 49 

mas nossas inserções devem ser feitas, especialmente no serviço público, com emprego 50 

formal através de convocação de concursos públicos ou processo seletivos vigentes ou de 51 

processos simplificados. É momento de valorizar nossa profissão como profissão da 52 

saúde. Ponto 4 - Lista de indicação de materiais sobre COVID para mulheres. Solicitação 53 

da COMREG de publicação de uma lista de materiais e sites de orientação para mulheres 54 

no contexto da pandemia. Encaminhamento.  Deferida. Ponto 5 - Nota coletiva sobre 55 

Psicologia, gênero e saúde mental. Solicitação da COMREG de publicação de nota coletiva 56 

sobre Psicologia, saúde mental e violência de gênero contra e mulheres no contexto da 57 

pandemia, com o objetivo principal de sensibilização de profissionais e gestoras/es na 58 

atenção às vulnerabilidades e violências que se intensificam às mulheres no cenário atual. 59 

Encaminhamento. Deferida a publicação após revisão. O documento deverá ser assinado 60 

pelo CRP-03. Sugere-se convidar o Coletivo Psicologias em Movimento para assinar 61 

também.  Ponto 6 – Boleto. A conselheira Catiana Nogueira dos Santos, CRP-03/10974, 62 

justificando o grande fluxo de retorno da categoria em não obter resposta em tempo hábil 63 

de 48 horas nos e-mails do setor financeiro e compreendendo que, muitas vezes, a maior 64 

necessidade é a reimpressão da segunda via para pagamento, apresentou a proposta de 65 

resposta automática a ser utilizada pelo setor, a fim de diminuir algumas 66 

dúvidas. Encaminhamento. Autorizada. Definido que as informações do rodapé do site 67 

devem ser modificadas constando que o CRP-03 está funcionando com atendimento por e-68 

mail, registrando-se os endereços dos e-mails conforme demanda/setor e informando os 69 

dados da caixa postal. Ponto 7 – Solicitações Seminário LGBTI. Solicitações do conselheiro 70 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055, para divulgação do I Seminário de 71 

Representatividade, Direitos e Saúde Mental LGBTI: a). Envio de ofício aos conselhos 72 

regionais/presidentas e ao conselho federal/presidenta para divulgação a partir de mala 73 

direta, e-mails e redes sociais; b). Envio de ofícios gestoras/es públicas  e secretaria de 74 

direitos humanos da Bahia e cidades das quais tenhamos contatos nos bancos de dados; 75 

c). solicitação de pautar em jornais impressos e se convidadas/os falarmos também em 76 

programas ao vivo sobre a temática orgulho LGBTI, Psicologia e convidarmos ao seminário; 77 

d) Gravação de vídeos curtos em nome dos nossos lugares no CRP-03 convidando as 78 

pessoas de páginas específicas. Encaminhamentos. a). Autorizado sem especificar os 79 

canais de divulgação; b). Autorizado com contato através da coordenação estadual LGBTI. 80 

c). Autorizada escolhendo veículos específicos ponderando que a solicitação generalizada 81 

pode criar uma demanda que não consigamos responder, dadas às intempestividades dos 82 

convites da mídia. d) Produzir um vídeo institucional geral. Ponto 8 - Apelo em defesa do 83 

CONANDA. Solicitação do CFP de apoio de carta em defesa do CONANDA; 84 

Encaminhamento. Deferida. Ponto 9 - Manutenção ar-condicionado. O contrato anterior 85 

venceu, foram feitos novos orçamentos. Encaminhamento.  Autorizada à contratação do 86 

valor mais baixo, com a empresa Confy ar (R$700,00 mensais). Nas subsedes as 87 

manutenções serão avulsas.   Ponto 10 – O que ocorrer. 10.1 Tradução/interpretação 88 



 

 

LIBRAS. Denyse França informou que de acordo com o projeto enviado, que foi o do 89 

Seminário, os critérios limitariam a contratação para outros eventos, devendo ser feito um 90 

projeto básico que inclua critérios para todos os eventos. Encaminhamento.  Solicitar que 91 

a COMDH, juntamente com o conselheiro Atanael Ribeiro da Silva Weber, CRP-03/13293, 92 

construam projeto básico. 10.2- Documentos Ministério Público. Denyse França questionou 93 

sobre os documentos enviados pelo Ministério Público enviou Encaminhamento.  94 

Pontuado que um dos documentos é informativo. O do MPF que solicita informações de 95 

psicólogas/os cassadas/os devido ser fator de inelegibilidade para candidatura política será 96 

enviado ao jurídico e à COE para resposta. INFORMATIVAS. Ponto 12 – Reparos telhado 97 

da sede do CRP-03. Informado que novos reparos tiveram de ser feitos no telhado com o 98 

custo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o serviço foi autorizado. Sem mais, eu, Emmila 99 

Di Paula Carvalho Dos Santos, conselheira secretária do CRP-03 lavro esta ata que será 100 

assinada por quem é de direito. Salvador, 12 de junho de 101 

2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 102 


