
 

ATA DA 36ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 17 DE AGOSTO DE 2020. Ao décimo sétimo dia do mês 2 

de agosto do ano de dois mil e vinte, teve início, às 14h15, a Reunião de Diretoria, 3 

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

Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-5 

03/5427 e Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-6 

03/10210. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 7 

Fernandes França, e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A 8 

reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 - 9 

Calendário de Férias; Ponto 2 - Convite para Oficina de Formação de Multiplicadoras/res; 10 

Ponto 3 - Palestras em comemoração ao Dia da/o Psicóloga/o; Ponto 4 - Sociedade 11 

Limitada Unipessoal; Ponto 5 - Dúvidas sobre especialização em Avaliação 12 

Neuropsicológica On-line; Ponto 6 - Campanha: Saúde mental da população negra 13 

importa; Ponto 7 - Empresa de tradução de LIBRAS; Ponto 8 - Psicologia Ambiental – 14 

CRP-16/ES; Ponto 9 - Realização de reuniões para indicação de coordenação de 15 

Comissões Gestoras e GTIs.; Ponto 10 - Contratação spot rádio; Ponto 11 - Trabalho 16 

remoto e trabalho presencial; Ponto 12 - Solicitação de representante na semana de 17 

psicologia da UNIME – Salvador; Ponto 13 - Renovação de Antivírus; O que ocorrer. 18 

Ponto 14 – Audiência Pública Virtual; Ponto 15 – Solicitação de Plenária Extraordinária 19 

para reativação de CIP cancelada ex-offício. Ponto 16 – AMS Petrobras; Ponto 17 – 20 

SINPSI-BA. INFORMATIVAS. Ponto 18 – Relatório de Gestão 2019; Ponto 19 – 21 

Ouvidoria do CRP-03. Às 14h20 iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – 22 

Calendário de Férias. Apreciação do mapa de previsão das férias das/os servidoras/es 23 

para 2020/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020. Encaminhamento. Deferido, 24 

conforme documento apresentado pelo Recursos Humanos. Ponto 2 - Ofício-Circular nº 25 

108/2020/ASPAR/CG-CFP. Referente ao convite para oficina de Formação de 26 

Multiplicadoras/res para a Regulamentação da Lei 13.935, de 2019, a realizar-se no 27 

dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira, de 15h às 16h30, solicita indicação de 3 (três) 28 

representantes deste CRP. Encaminhamento. A CEDUC indicou Gabriel Menezes 29 

Gonçalves, CRP-03/13761, Aderilson Anunciação de Oliveira, CRP-03/18594, Lívia 30 

Guimarães Farias, CRP03/7717. Ponto 3 - Palestras em comemoração ao Dia da/o 31 

Psicóloga/o. O Sr. Marcelo José de Souza coloca-se à disposição para realizar 32 

palestras sobre os seguintes temas: propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2020 33 

e sobre decisão sancionatória de órgão regulador do exercício da profissão e suspensão 34 

dos direitos políticos. Será cobrado um valor mínimo por participante. Encaminhamento. 35 

Indeferido, a programação do mês PSI 2020 já está completa e em andamento não sendo 36 

possível inserção de novos eventos. Ponto 4 - Sociedade Limitada Unipessoal. A 37 

profissional Karina Hereda, Clinica Renovar, questionou sobre a inscrição de pessoas 38 



 

jurídicas com incidência do pagamento da anuidade. O tema foi debatido em outros 39 

diferentes momentos, tendo sido enviados dois ofícios para o CFP e também foram 40 

consultados os CRPs sobre como lidam com a questão, no que se refere às inscrições de 41 

PJs com status de Sociedade Unipessoal Limitada. Encaminhamento. Em virtude da 42 

ausência de regulamento pelo CFP e de não ter havido atualizações nas normativas, será 43 

cobrada anuidade, o que indica maior conformidade com os trâmites. O CRP-03 pautará 44 

modificação da resolução do CFP. Ponto 5 - Dúvidas sobre especialização em Avaliação 45 

Neuropsicológica On-line. A profissional Manuela Lordão, CRP-03/4955, solicitou 46 

orientações referentes ao curso de especialização, a Comissão de Título de Especialista 47 

junto com a COF disponibilizou as orientações pertinentes, diante do exposto a CTE 48 

solicita a apreciação do ponto para ciência da situação. Encaminhamento. Os 49 

Conselheiros Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280 e Mailson Santos Pereira, 50 

CRP-03/7767 construirão o e-mail resposta a profissional, informando sobre o fato de que 51 

o CRP-03 não tem ingerência na questão. Ponto 6 - Campanha: Saúde mental da 52 

população negra importa. Nos próximos dias, entre 15/08/2020 e 15/09/2020, a 53 

Articulação de Psicólogas/os Negras/os e Pesquisadoras/os – ANPSINEP- promoverá 54 

uma grande campanha nacional alertando sobre a Saúde Mental da População Negra, 55 

assim, solicita que o CRP-03 apoie a campanha e assine o manifesto em defesa de uma 56 

Psicologia comprometida com a saúde mental da população negra. Encaminhamento. 57 

Conforme parecer positivo da CDH do CRP-03, defere-se a assinatura. Ponto 7 -58 

 Empresa de tradução de LIBRAS. Encaminhamento. Após apreciação dos orçamentos 59 

apresentados, aprovou-se a contratação da 2° empresa, tendo em vista a apresentação 60 

da documentação completa e cumprimento aos critérios estabelecidos. Ponto 8 – 61 

Psicologia Ambiental – CRP-16/ES. Espaço entre Bahia e Sergipe a empresa Suzano tem 62 

intenção de expandir o monocultivo de eucalipto para isso será necessária à 63 

desapropriação de um assentamento MST, diante da questão o CRP-16/ES pede apoio 64 

do CRP-03 na demanda supracitada. Encaminhamento. Compartilhar com, CPP e 65 

CREPOP para avaliação e acompanhamento da demanda. Solicitar suporte ao psicólogo 66 

convidado Silier Andrade Cardoso Borges, CRP-03/11913, que é da região e, 67 

posteriormente, pensar numa aproximação com a Universidade Federal do Sul da Bahia 68 

será acionada. Ponto 9 – Realização de reuniões para indicação de coordenação de 69 

Comissões Gestoras e GTIs. A COMINTER solicita autorização para realização de 70 

reuniões on-line para indicação de CGs e GTIS.  Encaminhamento. A diretoria considera 71 

que o cenário atual não justifica a possibilidade de indicação de novas coordenações, 72 

inclusive por diminuir as possibilidades de articulação as bases, mas também pelo fato de 73 

poucas ações poderem ser realizadas nesse formato, sem que tenha havido uma 74 

organização prévia, já em andamento, com as/os psicólogas/os das cidades onde têm 75 

GTIs e CGs. Ponto 10 - Contratação spot rádio. Encaminhamento. Deferida. Aprovou-se 76 



 

o menor preço, sendo a empresa Bahia Comunicação, no valor R$ R$3.640,00 (três mil, 77 

seiscentos e quarenta reais). Ponto 11 - Trabalho remoto e trabalho presencial. A 78 

profissional Rosilene Lima Almeida, CRP-03/4888, relata que realiza trabalho remoto, a 79 

mesma se encaixa na faixa de risco do Covid-19, entretanto foi convocada a realizar as 80 

atividades laborais presencialmente. Encaminhamento. A COF forneceu as orientações 81 

à solicitante. A diretoria mantém o entendimento de que não há impedimento legal, não 82 

tem ingerência no feito, devendo ser seguidas as normativas das autoridades sanitárias. 83 

Ponto 12 - Solicitação de representante na semana de Psicologia da UNIME - Salvador. 84 

Solicitação de participação de uma/um representante do CRP-03, no dia 27/08/2020, às 85 

17h. A instituição direciona o convite à Conselheira Vanina Miranda Cruz, CRP-03/3228. 86 

Encaminhamento. Deferida a representação solicitada, em tempo comunicar-se-á COE, 87 

tendo em vista que a pauta contempla a referida Comissão. Ponto 13 - Renovação de 88 

Antivírus. Análise dos orçamentos para renovação e aquisição de licenças antivírus para 89 

as máquinas do CRP-03, por 12 meses. Encaminhamento. Deferido o menor preço, 90 

sendo a empresa NOVA G Informática, no valor de R$2.503,80(dois mil, quinhentos e três 91 

reais e oitenta centavos). O que ocorrer. Ponto 14 – Audiência Pública Virtual. A 92 

Audiência Pública virtual que terá como objetivo discutir  a “Implementação da Lei nº 93 

13.935, de 11/12/19, que garante prestação de Serviços de Psicólogas/os e Assistentes 94 

Sociais na Educação Básica do Ensino Público Municipal do Salvador: Pensando na 95 

Educação Pós Pandemia", a ser realizada no dia 19 de agosto 2020, às 09h, através da 96 

plataforma “Zoom” e transmitida pelas redes oficiais da TV Câmara. Encaminhamento.  97 

Gabriel Menezes Gonçalves, CRP-03/13761, e a Conselheira Iara Maria Alves da Cruz 98 

Martins, CRP-03/10210, representarão o CRP-03. Ponto 15 – Solicitação de Plenária 99 

Extraordinária para reativação de CIP cancelada ex-offício. O CRP-03 recebeu algumas 100 

demandas de solicitação de agendamento de plenária extraordinária para reativação de 101 

CIP, cancelada por vencimento da carteira provisória. Encaminhamento. Será mantido o 102 

trâmite atual, pois o acompanhamento do vencimento da CIP é responsabilidade da/o 103 

profissional, logo ainda que haja comprovação de vaga de emprego, tendo ocorrido o 104 

cancelamento ex-offício, a solicitação será apreciada nas plenárias previamente 105 

agendadas. Ponto 16 – AMS Petrobras. Houve retorno ao ofício informando que haverá 106 

gravação apenas do primeiro contato. Encaminhamento. Agradecer o retorno informando 107 

que não pode ser gravada a entrevista psicológica. Compartilhar com a COF e solicitar 108 

que o Jurídico avalie a demanda. Ponto 17 – SINPSI-BA. O Sindicato das/os 109 

Psicólogas/os do estado da Bahia. Solicitação de banco de dados das/os inscritas/os no 110 

CRP-03, o Jurídico deu parecer contrário à disponibilização dos dados. 17.1) Será 111 

convocada reunião com o Sindicato para análise da situação junto à entidade. Convocar 112 

reunião com o GTPAS durante a reunião de Diretoria, 21/08/2020. INFORMATIVAS. 113 

Ponto 18 – Relatório de Gestão 2019. O relatório de gestão foi encaminhado ao CFP e, 114 



 

posteriormente, será encaminhado ao TCU. Ponto 19 – Ouvidoria do CRP-03. A ouvidoria 115 

na plataforma Fala.BR, já está disponível e a Comunicação publicizará o sistema. Sem 116 

mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária 117 

Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. 118 

Salvador, 17 de agosto de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 119 

 120 

 121 


