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ATA DE REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP03 – 15 DE OUTUBRO DE 2019. Ao décimo quinto 
dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de 
Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve 
início às 14h 05min a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: (online) 
Renan Vieira de Santana Rocha, CRP03/11280; (online) Iara Maria A. da C. Martins, 
CRP03/10210; (online) Emmila Di Paula C. Dos Santos, CRP03/5427. Também estavam 
presentes a Coordenadora Geral do CRP03, Denyse França, e a Secretária Executiva do 
CRP03, Jamile Tamandaré. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: Ponto 
1 – Informes. Ponto 2 - Apoios a eventos; Ponto 3 - Jornada Saúde Mental; Ponto 4 - XI 
Congresso Internacional de Parteiras Tradicionais; Ponto 5 - Jornada de Psicologia do 
Esporte – Vitória da Conquista; Ponto 6 – Evento “Adoecimento psíquico contemporaneidade; 

Ponto 7 - Solicitação de computador; Ponto 8 - I Reunião Extraordinária do CEJUVE- 2019;  
Ponto 9 - GTs da APAF; Ponto 10 - Reunião “Debatendo sobre Alienação Parental: diferentes 
perspectivas”; Ponto 11 – Notificações; Ponto 12 - Convocatória da Assembleia de 
Delegados Regionais; Ponto 13 - Novas legislações referentes ao uso de drogas e à 
população em situação de rua; Ponto 14 - 1º Seminário Nacional de TI; Ponto 15 – 
Disponibilização do auditório; Ponto 16 - Mobilização para derrubada 
do Veto ao PL 3688/2000; Ponto 17 – Reunião entre Presidentes e Tesoureiros para tratar do 
Acórdão TCU 1925_2019; Ponto 18 - Composição da Câmara Técnica – A relação do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e o Sistema de Justiça no Estado da Bahia; 
Ponto 19 - Curso de Perícia Judicial – Divulgação; Ponto 20 – Solicitação de Registro 
Profissional; Ponto 21 -  Congresso Internacional LGBTI; O que ocorrer. Às 14h10min 
horas iniciaram os debates. Ponto 1 – Informes. A) Evento saúde mental GTI Itabuna. 
Encaminhamento. O projeto foi enviado à Diretoria, entretanto não houve tempo hábil para 
apreciação, o mesmo foi realizado sem a devida avaliação. B) I Simpósio Multidisciplinar de 
Saúde. Solicitação de apoio ao evento realizado em Jacobina, nos dias 10 e 11 de outubro de 
2019. Encaminhamento. A solicitação foi apresentada na gestão anterior, não havendo 
deliberação prévia em relação à demanda, não foi possível apreciar a proposta. Não foi 
oferecido suporte. C) Reunião CREPOP e Reunião COE e COF. Encaminhamento. Os 
auxílios serão custeados pelo CFP e posteriormente reembolsados pelo CRP03. Houve 
aumento de vagas, contudo o CRP03 levará uma/m técnica/o e a/o conselheira/o presidenta/e 
de cada comissão. D) Certificado – Participante GTPE. Solicitação de declaração de 
participação como membro do Grupo de Trabalho Psicologia e Educação. Encaminhamento. 
A Secretária Executiva estabeleceu o prazo até a 18/10/2019 para realizar o envio da 
documentação. E) Contato TCU. Encaminhamento. Em virtude da necessidade de 
encaminhamentos, foi solicitado que o contato com o Tribunal de Contas da União fosse 
realizado com urgência, a Secretária Executiva informou que o faria até dia 18/10/2019. F) 
Resolução CFP 01/2019 - Trânsito. Pauta debatida na reunião anterior, inserida para 
apreciação dos despachos. Encaminhamento. Ainda não foi recebido retorno das psicólogas. 
Jamile Tamandaré tentará fazer novo contato. G) Compra Equipamento Ergonômico. Pauta 
da reunião anterior, solicitação de reinserção para verificar demandas das subsedes. 
Encaminhamento. Os diversos setores foram contatados, nova listagem foi criada, o Setor de 
Compras está em processo de cotação e os orçamentos serão apresentados na próxima 
reunião de Diretoria. H) I Encontro Nacional de Psicólogas/os do Ministério Público Brasileiro. 
Encaminhamento. Será realizado contato telefônico com a organização do evento para 
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confirmação se haverá fala do CRP03 e posteriormente a informação será compartilhada com 
as Conselheiras que realizarão a representação. I) Subsede Sudoeste – Denyse Frnaça 
informou que já está encaminhado, foi encontrado um local que necessita e reforma, a qual foi 
orçada. O locatário informou que libera o primeiro mês de aluguel para compensar a reforma, 
mas esta ultrapassou o valor de um mês de aluguel. Também não há porteiro no prédio. 
Decidiu-se enviar a pauta ao jurídico para verificar a legalidade em fazer a reforma ainda que 
ultrapasse o valor e de verificar se não teremos problemas com o valor total gasto em 
locações de imóveis com dispensa de licitação. Ponto 2 - Apoios a eventos. Encaminhado. 
Em virtude da constante solicitação de auxílios e apoios a eventos externos, definiu-se que 
devido ao início da nova gestão e necessidade de reorganização de procedimentos e 
normativas, com foco no cumprimento dos princípios da administração pública e do zelo pela 
coisa pública, estão suspensos os apoios a eventos externos até a devida apreciação pelo 
plenário. Ponto 3 - Jornada Saúde Mental. O evento acontecerá em Salvador nos dias 08 e 
09 de Novembro de 2019, no Hotel Fiesta, a organização do evento solicita a logo do CRP03 
e divulgação do evento nas mídias sociais do CRP03. Encaminhamento. Indeferido, por não 
ter ciência da condução das temáticas tratadas, considerando que a nova gestão encontra-se 
em revisão dos procedimentos e normativas para apoio a eventos externos. Ainda, porque a 
logo do CRP03 deve ser inserida em eventos nos quais o Conselho tenha participação direta 
na organização. Ponto 4 - XI Congresso Internacional de Parteiras Tradicionais. Solicitação 
de apoio com 5 faixas, 2 banners e 100 kits com camisetas e bolsas, o evento acontecerá nos 
dias 31 de outubro de 2019 a 04 de novembro de 2019. Encaminhamento. Indeferido, a nova 
gestão encontra-se em revisão dos procedimentos e normativas para apoio a eventos 
externos. Ponto 5 - Jornada de Psicologia do Esporte – Vitória da Conquista. Nos dias 18 e 
19 de outubro de 2019, acontecerá em Vitória da Conquista-Ba, a 
1° Jornada de Psicologia do Esporte do Sudoeste Baiano, tendo como objetivo difundir 
a psicologia do esporte na região e apresentar as áreas de atuações e intervenções. 
Encaminhamento. Indeferido, pelo fato principal de o apoio foi solicitado para emissão de 
passagens e hospedagem e as pessoas indicadas não são colaboradoras ou convidadas da 
gestão, nem compõem comissões, GTs, ou GTIs. Ademais o apoio a eventos externos será 
apreciado em plenária. Ponto 6 – Evento “Adoecimento psíquico contemporaneidade. A ser 
realizado no dia 09 de Novembro de 2019, na Faculdade de Tecnologia e Ciências- Campus 
Comércio, solicita os seguintes materiais: 120 pastas, 120 blocos de anotação, 120 lápis,1 
Banner em lona, 25 cartazes em A3, 15 livros de psicologia, 120 crachás de credenciamento. 
Encaminhamento. Indeferido com foco nas justificativas anteriores sobre apoio a vetos 
externos. Ponto 7 - Solicitação de computador. A servidora Irani Sacerdote solicitou novo 
equipamento. Encaminhamento. Denyse França informou que o computador da recepção do 
CRP03 foi trocado por uma máquina em melhores condições para celeridade e otimização 

das atividades do setor. Ponto 8 - I Reunião Extraordinária do CEJUVE- 2019.  Acontecerá 

nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, das 08:30 às 17:00 horas, na Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social-SJDHDS. Encaminhamento. O Conselheiro 
Washington Luan G. de Oliveira e a Psicóloga Cinthia Palma realizarão a representação desta 
autarquia. Ponto 9 - GTs da APAF. Solicitações de representantes do CRP03 para 
os GTs da APAF vinculados à Gerência Técnica do CFP. Encaminhamento. Serão indicados 
o psicólogo Valter da Mata para o GT que trata da resolução 18/2012, o Conselheiro 
Anderson Fontes para o GT de diversidade sexual e a Conselheira Vanina da Cruz para o GT 
de políticas para mulheres. Ponto 10 - Reunião “Debatendo sobre Alienação Parental: 
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diferentes perspectivas”. A realizar-se nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, em Brasília. 
Encaminhamento. O Conselheiro Washington Luan G. de Oliveira realizará a representação 
do CRP03. Ponto 11 – Notificações. Com o atraso nas comprovações de suprimento de fundo 
das/os Coordenadoras/es de GTI’s, houve a deliberação do XV Plenário que fossem enviadas 
notificações para proceder-se às devidas comprovações sobe o uso dos recursos. A segunda 
demanda era de notificação de ex-conselheiro. Encaminhamento. Deferida a continuação 
dos trâmites estabelecidos sobre os suprimentos de fundo. Notificação de ex-conselheiro 
inserida como pauta de plenária. Ponto 12 - Convocatória da Assembleia de Delegados 
Regionais. Reunião com a finalidade exclusiva de concluir o processo eleitoral de 2019, no 
âmbito do Conselho Federal de Psicologia, com realização no dia 08 de novembro de 2019, 
às 14h00, na sede deste Conselho Federal. Encaminhamento. A convocatória será 
compartilhada com a conselheira Monaliza Cirino para verificação de disponibilidade, pois 
esta acompanhou os trâmites eleitorais. Os outros conselheiros indicados são: Washington 
Luan G. de Oliveira e Anderson Fontes. Ponto 13 - Novas legislações referentes ao uso de 
drogas e à população em situação de rua. Ofício enviado pelo CFP, solicitando o empenho de 
todas e todos que integram o Sistema Conselhos de Psicologia, para que mobilizem 
instituições, movimentos sociais e a população em geral para promover discussões e 
audiências públicas sobre a temática nos seus respectivos estados. Encaminhamento. O 
ofício será compartilhado com a Comissão de Direitos humanos do CRP03 para construção 
de ações, articulações e divulgação sobre a temática. Ponto 14 - 1º Seminário Nacional de TI. 
O CFP convida os Conselhos Regionais a participarem do 1º Seminário Nacional de TI, a ser 
realizado na sede do CFP entre os dias 04 e 06 de novembro de 2019, das 09 às 18 horas. O 
objetivo deste seminário é apresentar o GT de TI a todos os CRPs, coletar subsídios para 
elaboração do Plano Nacional de Tecnologia da Informação – PNTI e trocar informações entre 
os CRPs. Encaminhamento. Definidas as representações do CRP03, sendo a Conselheira 
Emmila Di Paula C. Dos Santos e as/os funcionárias/os Jacira Natividade, Paloma Assis e 
Rogério Uzeda. Como o CFP custeará três participantes, uma/m servidora/or será custeada 
pelo CRP03 Ponto 15 – Disponibilização do auditório do CRP03 - Myriam Galvão. A psicóloga 
solicita disponibilização do espaço uma vez por mês até abril. Encaminhamento. Serão 
solicitadas mais informações referentes à entidade e apresentação da proposta de convênio 
citada no e-mail de solicitação de espaço. Ponto 16 - Mobilização para derrubada 
do Veto ao PL 3688/2000. O Presidente da República vetou o PL 3688/2000 que dispõe sobre 
a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação 
básica. Tendo em vista a necessidade da articulação entre o Sistema Conselhos, as 
entidades da psicologia e do serviço social o CFP orienta que os representantes 
dos Conselhos Regionais procurem os parlamentares, nos estados, para pedir a derrubada do 
veto. Encaminhamento. Deferida a adesão e divulgação do manifesto, bem como outras 
mobilizações. Definido que não será enviada representação a Brasília nos dias 22 e 23 de 
outubro. Ponto 17 – Reunião entre Presidentes e Tesoureiros para tratar do Acórdão TCU 
1925_2019. Oficio convite enviado pelo CFP ao Presidente e ao Tesoureiro deste Conselho 
Regional para participarem de uma reunião prévia emergencial, a ser realizada nos dias 31 de 
outubro e 1º de novembro de 2019, na sede do CFP. Encaminhamento. O 
Conselheiro Presidente  Renan Vieira de Santana Rocha e a Conselheira Vice Presidenta Iara 
Maria A. da C. Martins, comparecerão à referida reunião representado o CRP03. Ponto 18 - 
Composição da Câmara Técnica – A relação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
e o Sistema de Justiça no Estado da Bahia. Reunião prevista para dia 21/10/2019. 
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Encaminhamento. Deferida a indicação do Psicólogo Jarbas Gardinelle dos Santos Silva, 
enquanto representação desta autarquia. Ponto 19 - Curso de Perícia Judicial – Divulgação. 
A CONPEJ, em parceria com FAL – Faculdade América Latina, solicita divulgação do curso 
de Perícia Judicial que poderá ser utilizado como Curso de Extensão, a ser realizado dia 19 e 
20 de Outubro de 2019. Considerando que o convênio estabelecido dispõe que os cursos a 
serem divulgados devem propiciar à categoria de psicólogas/os retornos positivos, estando 
coerentes com as normativas do Sistema Conselhos de Psicologia, a Comissão de Orientação 
e Fiscalização do CRP03 emitiu parecer contrário a divulgação por entender que o curso não 
agrega a psicólogas/os. Encaminhamento. Indeferido. Ponto 20 – Solicitação de Registro 
Profissional. Psicólogo solicita a verificação da possibilidade de inscrição para registro 
profissional sem o documento de reservista. Encaminhamento. Indeferido, A inscrição será 
mediante as normativas que dispõe sobre a 1° inscrição, o Conselheiro Presidente Renan 
Vieira, realizará contato para retorno oficial através de um diálogo acolhedor. Ponto 21 - 
Congresso Internacional LGBTI.  O evento acontecerá em Curitiba, nos dias 13 a 17/11/2019, 
o Conselheiro Washington Luan G. de Oliveira solicita os auxílios passagens aéreas, diárias e 
reembolso da inscrição no referido evento. Encaminhamento. Deferiu-se a disponibilização 
de quatro diárias cheias, considerando a justificativa do conselheiro sobre a importância do 
evento como espaço formativo para a função de coordenador da Comissão de Direitos 
Humanos, apesar da aprovação de trabalho com temática importante, a produção não tem 
relação direta com ações do CRP03, assim conselheiras/os diretoras/es enteneram que o 
requerente deve responsabilizar-se pelos demais custos. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, 
por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro 
esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 15 de outubro de 
2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


