
 

 

ATA DA 34ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 31 DE JULHO DE 2020. Ao trigésimo primeiro dia do mês 2 

de julho 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. Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210. 6 

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

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

pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Aquisição de Aparelhos 9 

Celulares; Ponto 2 - Aquisição de internet móvel; Ponto 3 - Reunião Ampliada CDH; Ponto 10 

4 - Questionário Percepção das/os Psicólogas/os da Bahia em Relação à Atuação e ao 11 

Enfrentamento da Covid-19; Ponto 5 - Rede Participar Brasil; Ponto 6 - Cursos - Oficina 12 

de Pais e Mães e Conflito entre pais Separados; Ponto 7 - Assembleia Orçamentária 2021; 13 

Ponto 8 - Planejamento Estratégico; Ponto 9 - Ofício DIR 0942-2020 - Apoio e divulgação 14 

de Movimentos Sociais; Ponto 10 - Solicitação de vídeo Orientativo; Ponto 11 - Inscrição 15 

cancelada; Ponto 12 - Apoio e divulgação; Ponto 13 - Projeto Mapa Saúde Mental; Ponto 16 

14 - Solicitação de Entrevista; Ponto 15 - Relatório de gestão; Ponto 16 – Submissão de 17 

texto; Ponto 17 - Projeto básico transmissão; Ponto 18 - PROPAAE - Núcleo de Apoio 18 

Psicossocial e Psicopedagógico; O que ocorrer. Ponto 19 - Processo VPI. Às 14h05 19 

iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 - Aquisição de Aparelhos Celulares. 20 

Conforme determinado na reunião de Diretoria realizada em 17 de julho de 2020, na qual 21 

foi deliberado que seriam verificadas possibilidades para disponibilização dos celulares do 22 

CRP-03 aos servidores, a pauta foi debatida novamente. Encaminhamento. Um dos 23 

aparelhos telefônicos será destinado ao Servidor Nilvando Simões Meireles para facilitação 24 

do contato. Ponto 2 - Aquisição de internet móvel. Disponibilização à funcionária que não 25 

possui internet residencial. Encaminhamento. Com intuito de dar celeridade ao 26 

Atendimento e melhor atender a categoria, defere-se a aquisição de internet móvel para 27 

que a Servidora Hortência de Jesus Andrade possa exercer as atividades em home office, 28 

aparelho no valor de R$150,00(cento e cinquenta reais), com mais R$110(cento e dez 29 

reais) em mensalidades, o contrato será efetivado a partir dos 25% que pode ser aditivado 30 

junto ao contrato vigente com a concessionária de telefonia móvel Claro. 2.1) Após a 31 

regularização das atividades o aparelho ficará à disposição da gestão. 2.2) Resgate dos 32 

aparelhos telefônicos. Será enviado e-mail ao XV Plenário solicitando informações sobre 33 

os aparelhos disponibilizados. Ponto 3 - Reunião ampliada CDH. Em 34 

reunião a CDH decidiu pela realização de uma reunião ampliada com a população em 35 

situação de rua, sendo agosto o mês da pauta com o tema da reunião – Mês do dia Nacional 36 

de Luta da População em Situação de Rua, a realizar-se 14/08/2020, 14h até 16h, via 37 

Google Meet. Encaminhamento. Deferido, o evento será integrado ao mês PSI. Ponto 4 - 38 



 

 

Questionário Percepção das/os Psicólogas/os da Bahia em Relação à Atuação e ao 39 

Enfrentamento da Covid-19. O relatório tem como objetivo apresentar a análise descritiva 40 

dos dados coletados no levantamento “O CRP-03 quer saber: como está sua situação em 41 

tempos de Coronavírus (COVID-19)” desenvolvido pelo Conselho Regional de Psicologia 42 

3ª Região – Bahia (CRP 03), através da Comissão de Saúde e XVI Plenário em articulação 43 

com a unidade local do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 44 

(CREPOP). Encaminhamento. O Assessor técnico do CREPOP, Pablo Mateus dos Santos 45 

Jacinto explanou sobre as atualizações dos relatórios sobre a Covid-19. O assessor frisa 46 

que o questionário obteria maior efetivação se houvesse um pré-teste a aplicação, algumas 47 

perguntas não se correlacionam e isso dificulta a síntese dos relatórios. 4.1) No questionário 48 

ocorrem 4 divisões: 1° parte caracterização, 2° seção sobre os impactos nas atividades de 49 

trabalho durante a pandemia, 3° parte podendo acrescentar percepções, 4° seção como o 50 

CRP-03 lida com tais questões diante do cenário atual. 4.2) O Assessor solicita o registro 51 

ISBN, com o apoio da Bibliotecária do CRP-03. O material será compartilhado com a 52 

Comissão Editorial para apreciação, após parecer da Comissão o ponto será reavaliado. 53 

Ponto 5 - Rede Participar Brasil. Proposta de sistema de gestão, apresentando para 54 

aquisição, com solicitação de reunião para explicação. Encaminhamento. Indeferido, 55 

tendo em vista que o CRP-03 o Sistema Conselhos já definiu pela utilização de um sistema 56 

integrado. Ponto 6 - Cursos - Oficina de Pais e Mães e Conflito entre pais Separados. O 57 

usuário do curso, o Sr. Gabriel Augusto de Oliveira, solicita divulgação da versão on-line da 58 

Oficina de Pais e Mães ofertada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No ar desde 59 

outubro de 2015, o curso foca casais em divórcio, sobretudo quando há filhos. O intuito é 60 

ajudá-los a entender efeitos da separação e superar dificuldades geradas pela mudança. O 61 

ambiente dispõe de textos, vídeos e conteúdos interativos, além de fórum, sendo gratuito. 62 

Encaminhamento. Compartilhar para a CDH do CRP-03 para análise. Ponto 7 - 63 

Assembleia Orçamentária 2021. Ofício-Circular N.° 89/2020, com orientações sobre a 64 

elaboração da Proposta Orçamentária para 2021. Encaminhamento. O ponto será 65 

debatido em plenária, entretanto não temos plataforma que preencha os requisitos da 66 

regulamentação nacional. O conselheiro Tesoureiro, Mailson Santos Pereira, CRP-67 

03/7767, fará síntese sobre a questão para apresentação ao plenário. Ponto 8 - 68 

Planejamento Estratégico. A Coordenadora da Comissão Organizadora 69 

do Planejamento Estratégico 2020 - 2022, Leísa Mendes de Sousa, CRP-03/3977, enviou 70 

para apreciação o Projeto Básico e a Minuta de consulta de orçamento a empresas que 71 

prestam Consultoria. Encaminhamento. No projeto devem ser adicionados todos os 72 

encontros de forma detalhada. 8.1) O ponto será pautado em plenária. Ponto 9 - Ofício DIR 73 

0942-2020 - Apoio e divulgação de Movimentos Sociais. O Conselho Regional de Psicologia 74 

do Paraná (CRP-PR) consulta os Conselhos Regionais e Federal de Psicologia sobre os 75 

critérios adotados para apoio aos movimentos sociais de sua região, bem como se 76 



 

 

oferecem espaços em seus canais de comunicação, para dar visibilidade às ações e 77 

iniciativas desses movimentos. O objetivo é reunir informações para subsidiar os trabalhos 78 

do GT, sem prejuízo às ações precípuas da instituição. Encaminhamento. O CRP-03 não 79 

possui estratégica definida, referente a esta questão. Possuímos resolução de eventos e 80 

representação, sendo os pedidos apreciados em reunião de Diretoria, visando que a pauta 81 

coadune com as diretrizes do CRP-03. O ofício será respondido. Ponto 10 - Solicitação de 82 

vídeo Orientativo. A Associação Atlética Acadêmica de Psicologia- Tempestade da UniFTC 83 

Jequié solicita uma/m das/os integrantes da Diretoria do CRP-03 para gravar um vídeo 84 

explicando como funciona o processo de fiscalização e ético profissional, o vídeo tem como 85 

finalidade a postagem na página do instagram da referida instituição visando fornecer essas 86 

informações às/aos acadêmicas/os e à categoria. Encaminhamento. A solicitação será 87 

compartilhada com coordenações de COE e COF para orientação sobre a atividade 88 

finalística do CRP-03. Ponto 11 - Inscrição cancelada. A profissional Aiala Alves Santos 89 

informa ter realizado o pagamento total da anuidade no início de 2020, entretanto não 90 

realizou a solicitação de alteração da CIP provisória para definitiva, tendo em vista que a 91 

carteira provisória foi válida até 28/04/2020, acabando por ser cancelada. A mesma pede a 92 

retirada da taxa de reativação da carteira, bem como que a ativação da carteira definitiva, 93 

diante do cenário atual da pandemia do Covid-19. Encaminhamento. Pelo fato da 94 

realização do pagamento do valor total da anuidade, a profissional tem crédito com o 95 

Financeiro do CRP-03, de forma será realizado cálculo e analisada a situação para 96 

resolução. O valor a mais pago referente a anuidade será descontado a taxa de reativação. 97 

11.1) No início de cada mês serão verificados os cadastros cancelados no mês anterior e 98 

cada profissional será notificada sobre o cancelamento e prazo de 30 dias para 99 

regularização e possível geração de taxa de reativação, mantendo o cumprimento das 100 

Resoluções CFP03/2007 e CRP-03 n.º 06/2015. Ponto 12 - Apoio e divulgação. A 101 

Associação de Analistas do Comportamento da Bahia solicita apoio na divulgação da 102 

pesquisa de levantamento sobre possíveis impactos da pandemia Covid-19 na atuação 103 

clínica de Analistas do Comportamento na Bahia. Encaminhamento. Solicitado o 104 

parecer do Comitê de Ética conforme normativas do CRP-03, mas até o presente 105 

momento não houve retorno da/o solicitante. Ponto 13 - Projeto Mapa Saúde Mental. O 106 

Instituto Vita Alere construiu o projeto Mapa Saúde Mental, um mapeamento nacional dos 107 

serviços de saúde mental, acolhimento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico 108 

desenvolvido com o apoio do Google Brasil com o objetivo de fornecer à população 109 

informações sobre os serviços gratuitos ou voluntários que disponibilizam tratamento 110 

e acompanhamento tanto de maneira virtual quanto presencial, em tempo solicitam a 111 

disponibilização da lista das clínicas escola do Estado. Encaminhamento. Compartilhar 112 

com a COF para apreciação e disponibilização da lista solicitada. Ponto 14 - Solicitação de 113 

Entrevista. Mônica França, jornalista e desenvolvedora de conteúdo para o site PoliticaFC 114 



 

 

possui projeto de lives no Instagram, em que, semanalmente, são disponibilizados 115 

conteúdos diversos. A Jornalista solicita a indicação de uma/um profissional inscrita/o ou 116 

membro do Conselho Regional de Psicologia que possa tratar do tema da "ansiedade, 117 

insônia, depressão, suicídio". Encaminhamento – Informar que não temos banco de dados 118 

de profissionais que possam discorrer sobre o assunto e que, no momento, não temos 119 

conselheiras/os disponíveis dada a quantidade de demandas. Ponto 15 - Relatório de 120 

gestão. A Coordenadora Geral enviou para apreciação da Diretoria o relatório de gestão 121 

anual do XVI Plenário. Encaminhamento. Deferido, após debate. Ponto 17 – Submissão 122 

de texto. O Conselheiro Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055 submeterá 123 

um texto ao Jornal Correio, na coluna me salte, destinada ao público LGBTI+. 124 

Encaminhamento. Deferido. O conselheiro Renan Vieira de Santana Rocha fará 125 

sugestões do texto e enviará ao solicitante. Ponto 18 - Projeto básico transmissão. 126 

Projeto básico para suporte de informática nas transmissões dos eventos do mês Psi. 127 

Encaminhamento – O ponto será avaliado em plenária. Ponto 19 - PROPAAE - Núcleo de 128 

Apoio Psicossocial e Psicopedagógico. Solicita reunião com a equipe que compõe o 129 

PAPSI/UEFS e o Presidente do CRP-03, com o objetivo de dialogar sobre o programa, 130 

03/08/2020, às 10h, através da Plataforma Google Meet. Encaminhamento. Será enviado 131 

oficio conforme decisão anterior, solicitando desculpas pela demora e questionando se 132 

ainda há desejo de manutenção da solicitação de reunião. O que ocorrer. Ponto 20 - 133 

Processo VPI. O Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens Autárquicos das 134 

Profissões Liberais no Estado da Bahia - SINSERCON/BA, ofereceu recurso de apelação 135 

no dia 22/07/2020, de modo que o CRP-03 foi intimado, para querendo, contrarrazoar, no 136 

prazo de quinze dias uteis. Encaminhamento. Será mantida a contratação dos serviços do 137 

Advogado Diego Lemos Pereira para atuar em favor do CRP-03, no valor de R$1.500(mil e 138 

quinhentos reais). Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela 139 

Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada 140 

por quem é de direito. Salvador, 31 de julho de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 141 

 142 


