
 

 

ATA DA 30ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 19 DE JUNHO DE 2020. Ao décimo nono dia do mês de 2 

junho do ano de dois mil e vinte teve início, às 14h, a Reunião de Diretoria, realizada de 3 

modo totalmente online com as presenças das/os conselheiras/os: Renan Vieira de 4 

Santana Rocha, CRP-03/11280, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e 5 

Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Também estavam presentes a Coordenadora Geral 6 

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

Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 8 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Submissão de texto para o Jornal Atarde; Ponto 2 – 9 

Orientação à Azul Linhas Aéreas; Ponto 3 – Ofício Circular DIR 733-2020 do CRP-PR; 10 

Ponto 4 – Home Office; Ponto 5 - Nova resolução sobre reativação de inscrição; 11 

INFORMATIVAS. Ponto 6 - Serviço de Reparo na Sede do CRP-03; Ponto 7 - ISBN - livro 12 

do GTRGT - Gênero na psicologia: transversalidades; Ponto 8 - Orçamento Equipamento 13 

de Informática retificado; O que ocorrer. Ponto 9 – Curso de Psicologia – UFSB. Às 14h05 14 

iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Submissão de texto para o Jornal A Tarde. O 15 

Conselheiro Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055 solicita autorização 16 

para submissão do texto “ORGULHO DE SER LGBTI”. Encaminhamento. Deferida. Ponto 17 

2 – Orientação à Azul Linhas Aéreas. A especialista em recrutamento e seleção da empresa 18 

Azul Linhas Aéreas, solicita orientação na busca de novos parceiros/instituições que 19 

possam auxiliar em atendimentos psicológicos em situações de acidente/incidente 20 

aéreo. Encaminhamento. A solicitante será respondida com orientação sobre elementos 21 

que devem ser considerados para contratação de serviço psicológico, referenciando as 22 

normativas que norteiam as respectivas orientações. Ponto 3 – Ofício Circular DIR 733-23 

2020 do CRP-PR. O Conselho Regional de Psicologia do Paraná - CRP-PR vem estudando 24 

e construindo fluxos para atendimento à Resolução Administrativa-Financeira CFP 25 

resolução n.º 13, de 24 de julho de 2019, diante disso o CRP-PR solicita informações sobre 26 

a realidade vivenciada em outras jurisdições, fluxos e procedimentos construídos, 27 

orientações construídas à categoria e possíveis dificuldades encontradas pelo Sistema 28 

Conselhos na implantação e operacionalização de tal normativa, que versa sobre o 29 

cadastramento de Comunidades Terapêuticas. Encaminhamento. Verificar com a 30 

Conselheira Regiane Lacerda Santos, CRP-03/11508 como tem sido a atuação do 31 

Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - COMAD em Vitória da Conquista, a COF 32 

também será consultada sobre as solicitações de inscrições de pessoas jurídicas com as 33 

características descrita no Ofício do CRP-PR e qual o posicionamento da COF sobre a 34 

resolução. Ponto 4 – Home Office. A Servidora Gabriela Evangelista Pereira, CRP-03/6656, 35 

Assessora Técnica do CREPOP apresentou alguns questionamentos referentes à carga 36 

horária, pois foi possível cumprir as atividades no dia 16/06/2020, por motivos de saúde do 37 

seu cônjuge. Encaminhamento. A carga horária deverá ser reposta, conforme parecer do 38 



 

 

jurídico com base na análise legal. Ponto 5 - Nova resolução sobre reativação de inscrição. 39 

Referente às dúvidas sobre a Resolução CRP-03 nº 06/2015, após várias análises da 40 

resolução pelo Jurídico, COF e Plenário explicitando a necessidade da notificação para 41 

cancelamento de inscrição por vencimento de CIP provisória, foram percebidas diversas 42 

lacunas que demonstram que nem a Resolução CFP 03/2007, nem a Resolução CRP-03 43 

nº 06/ 2015 têm sido seguidas. definiu-se pela manutenção da taxa de reativação conforme 44 

o prazo de 30 (trinta) dias. Encaminhamento. Notificar o CFP indicando as lacunas da 45 

Resolução CFP nº 03/2007 e sugerindo a retificação da resolução. Modificar a Resolução 46 

CRP-03 nº 06/2015 após a modificação da resolução do CFP. Manter o cumprimento da 47 

Resolução CRP-03 nº 06/2015 no que se refere à taxa de reativação após 30 (trinta) dias 48 

de vencimento da inscrição provisória. INFORMATIVAS. Ponto 6 - Serviço de Reparo na 49 

Sede do CRP-03. Por conta da chuva foi necessário reparo nas telhas na sede do CRP-03, 50 

no valor de R$400,00(quatrocentos reais). 6.1. Também foi realizado reparo referente à 51 

transferência de cabos de telefonia, na realização de acesso da parte externa para a fiação 52 

da parte interna no valor de R$200,00 (duzentos reais). Encaminhamento. Ambos os 53 

serviços foram deferidos por e-mail dada a urgência. Ponto 7 - ISBN - livro do GTRGT - 54 

Gênero na psicologia: transversalidades. Pedido de 02 números de ISBN para as duas 55 

versões do livro, impresso e digital. Encaminhamento. por e-mail, o pagamento foi 56 

autorizado por tratar-se de demanda já deliberada pelo plenário quando da autorização de 57 

publicação do livro. Ponto 8 - Orçamento Equipamento de Informática retificado. Foi refeita 58 

a cotação, em virtude de alguns equipamentos não estarem disponíveis. 59 

Encaminhamento. Aprovado o orçamento com menor valor, sendo o total R$1.376,00(mil, 60 

trezentos e setenta e seis reais), conforme deliberação feita em reunião anterior. O que 61 

ocorrer. Ponto 9 – Curso de Psicologia – UFSB. Será realizada a leitura minuciosa da carta 62 

do colegiado de Psicologia da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, 63 

posteriormente será construída uma nota em defesa da permanência do curso em Teixeira 64 

de Freitas e em apoio as/os psicólogas/os que atuam na instituição, salientando a 65 

necessidade de garantia de condições dignas de trabalho. Sem mais, eu, Jamile 66 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula 67 

Carvalho dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 19 68 

de junho de 2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 69 
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