
 

 

ATA DA 35ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 10 DE AGOSTO DE 2020. Ao décimo dia do mês de agosto 2 

do ano de dois mil e vinte, teve início, às 15h, a Reunião de Diretoria, realizada de modo 3 

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

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

Santos Pereira, CRP-03/7767. Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210. Também 6 

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

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

leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Saúde das/os 9 

Trabalhadoras/es; Ponto 2 - Manutenção de web site para criação e produção gráfica; 10 

Ponto 3 - Solicitação de assinatura para carta – Pop Rua; Ponto 4 – Convênio Central 11 

Bases e Cursos; Ponto 5 - LEI 13.935/19 e a Psicologia Econômica; Ponto 6 - Recorte de 12 

Jornal; Ponto 7 - Fórum da Cobertura do Congresso Americano de Especialistas em 13 

Educação e Cuidado em Diabetes; Ponto 8 - Ofício n.°01/2020 - I ENAPSIMP; Ponto 9 - 14 

Orçamento VT e Spot; Ponto 10 - Ofício CRP 03 Nº 121.2020 - Ocorrência N.º 245021; 15 

Ponto 11 - Solicitação de Banco de dados – SINPSI-BA; Ponto 12 - Convite aos 16 

representantes dos CRPs sobre alienação parental; Ponto 13 – Vídeo Institucional; O que 17 

ocorrer. Às 15h05 iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Saúde das/os 18 

Trabalhadoras/es. Retorno da deliberação da plenária ordinária realizada em 25 de 19 

julho/2020, na qual definiu-se a criação de uma Política de Saúde do Trabalhador, 20 

inicialmente articulada a partir da COMPT. Encaminhamento. O ponto será remanejado 21 

para discussão em um momento oportuno. Ponto 2 - Manutenção de web site e para 22 

criação e produção gráfica. Contratação de empresa especializada no ramo de criação e 23 

produção gráfica, manutenção, hospedagem e gerenciamento de sites, gerenciamento 24 

(relatoria com métricas e mensuração de resultados) de redes sociais, produção de peças 25 

gráficas e digitais, programação visual, diagramação de publicações, web marketing, 26 

newsletter, Whastapp Marketing, mala direta, e-mail marketing, plataforma de 27 

gerenciamento de mailing e e-mail, plataforma online para gestão da informação. 28 

Encaminhamento. O projeto será compartilhado com o Jurídico para apreciação. Ponto 3 29 

- Solicitação de assinatura para carta – Pop Rua. Visando ofertar subsídios para a 30 

compreensão do que representa a portaria 69/2020 e as mudanças evocadas por ela. São 31 

citados 10 motivos contrários à atuação das Comunidades Terapêuticas junto aos serviços 32 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para a população em situação de rua. 33 

Encaminhamento. Deferida a assinatura. Ponto 4 – Convênio Central Bases e Cursos. 34 

Renovação do Convênio, o desconto concedido é de 10% (dez porcento) para 35 

Psicólogas/os inscritas/os no CRP-03. Encaminhamento. Deferida. Ponto 5 - LEI 36 

13.935/19 e a Psicologia Econômica. A profissional Josemeire Dantas Cardeal, CRP-37 

03/17914, disponibiliza-se para ministrar live em comemoração ao dia da/o Psicóloga/o, 38 



 

 

sobre a Psicologia Econômica e as possíveis práticas descritas no seu livro 39 

“Psicologia Econômica por Psicólogos”. Encaminhamento. Solicitação indeferida 40 

considerando que já temos programação para o mês PSI, fazemos esse tipo de evento 41 

através de projeto proposto por colaboradoras/es e instituições parceiras e não faremos 42 

eventos com proposição de pessoas ou instituições externas antes das eleições. Ponto 6 - 43 

Recorte de Jornal. O contrato de manutenção de publicação dos processos do setor jurídico 44 

do Conselho Regional de Psicologia - 3ª região - finalizou sendo necessária a contratação. 45 

Encaminhamento. Aprovado o orçamento com menor valor, sendo Globo Recortes 46 

R$420,00 (quatrocentos e vinte reais). Ponto 7 - Fórum da Cobertura do Congresso 47 

Americano de Especialistas em Educação e Cuidado em Diabetes. A Sociedade Brasileira 48 

de Diabetes solicita apoio para o evento, on-line e gratuito, o Fórum da Cobertura do 49 

Congresso Americano de Especialistas em Educação e Cuidado em Diabetes: 50 

Aplicabilidade no Brasil, a ser realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2020, sobre 51 

educação em saúde em diabetes.  Em contrapartida a logo do CRP-03 será inserida nos 52 

materiais de divulgação do evento. Encaminhamento. A carta convite do evento será 53 

compartilhada junto ao boletim eletrônico do CRP-03. Ponto 8 - Ofício n.°01/2020 - I 54 

ENAPSIMP. Versa sobre os encaminhamentos feitos no I Encontro Nacional de Psicólogas 55 

do Ministério Público Brasileiro, ocorrido em outubro de 2019, do qual participaram o 56 

Conselho Federal de Psicologia - CFP e o Conselho Regional de Psicologia 3ª Região- 57 

CRP-03, neste caso representado pela conselheira Ivana Ventura da Silva, CRP-03/3494. 58 

Além do Ofício, foi enviada a "Carta de Salvador", documento produzido pelas participantes 59 

e o Relatório do Evento. Encaminhamento. Dar ciência, compartilhar com o CREPOP e 60 

com o plenário para verificar ações possíveis. Ponto 9 - Orçamento VT e Spot. Retificações 61 

dos orçamentos. Encaminhamento. Deferido contrato  com a empresa com menor preço, 62 

a Bahia comunicação que apresentou orçamento no valor total de R$2.490,00(dois mil, 63 

quatrocentos e noventa reais), com apresentações nas seguintes rádios: Rádio Educadora, 64 

Vale FM, Band FM, cultura AM, Andaia FM, morena FM, Transrio FM. Ponto 10 - Ofício 65 

CRP 03 Nº 121.2020 - Ocorrência Nº245021. Referente à exclusão e/ou unificação das 66 

cidades duplicadas.  O setor jurídico fez uma verificação do quanto informado pela 67 

implanta e, de fato, consta a Cláusula nos documentos informados, a cláusula segunda, no 68 

item 2.7, consta o seguinte: “A CONTRATADA não será responsável por custos oriundos 69 

da má utilização do sistema por funcionários do CONTRATANTE;”. Diante disso, se o CRP-70 

03 entende que foi erro das/os funcionários no momento de cadastrar, o serviço poderá ser 71 

cobrado pela Implanta. Encaminhamento. Será pago o valor para regularização das 72 

duplicações. Ponto 11 - Solicitação de Banco de dados – SINPSI-BA. O Sindicato de 73 

Psicólogas/os do estado da Bahia solicita banco de dados do CRP-03. Encaminhamento. 74 

Será solicitado ao jurídico parecer sobre a questão. Ponto 12 - Convite aos representantes 75 

dos CRPs para debater sobre alienação parental. Encaminhamento. O Conselheiro 76 



 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055, representará o CRP-03. Ponto 77 

13 – Vídeo Institucional. O Conselheiro Washington Luan Gonçalves de Oliveira apresentou 78 

o texto que será gravado pelas/os conselheiras/os que gravarão o vídeo, o Conselheiro 79 

Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280, fará as contribuições necessárias no 80 

texto. Ponto 14 – A Profissional Cristiane dos Anjos Pinto, CRP-03/12214 informa que 81 

realizou o pagamento referente à anuidade de 2016 há mais de um ano, a mesma 82 

apresentou comprovante de pagamento 2016, entretanto o registro do pagamento não foi 83 

reconhecido pelo Banco do Brasil onde todos os boletos são registrados, 84 

consequentemente a quitação não consta no sistema do CRP-03. Encaminhamento. No 85 

contexto apresentado é impossível que identifiquemos o pagamento, logo, por mais que se 86 

configure como algo complexo, será solicitado que a profissional verifique a situação junto 87 

a agência onde o pagamento foi realizado. É preciso analisar o porquê de o banco não ter 88 

identificado o pagamento. Importante verificar se houve algum estorno, contudo, extrapola 89 

nossa alçada não sendo permitido que seja tomada qualquer outra ação por possibilidade 90 

de configuração de renúncia de receita, o que é ilegal. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, 91 

por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro 92 

esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 10 de agosto de 2020. XXXXXX 93 


