
 

 

ATA DA 37ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 25 DE AGOSTO DE 2020. Ao vigésimo quinto dia do mês 2 

de agosto do ano de dois mil e vinte, teve início, às 13h, a Reunião de Diretoria, realizada 3 

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

Santana Rocha, CRP-03/11280, Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Iara Maria Alves 5 

da Cruz Martins, CRP-03/10210. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do 6 

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 – Convite e Apoio Lançamento Livro; Ponto 2 – 9 

Contrato Locaweb; Ponto 3 - Situação de Racismo em solicitação de orientação no âmbito 10 

das políticas públicas; Ponto 4 - Nota de repúdio/violência sexual contra criança; Ponto 5 11 

– Inscrição Profissional – Documentação Incompleta;  Ponto 6 - Inclusão de intérpretes na 12 

Reunião da Comissão de Direitos Humanos; Ponto 7 – Parceria com a empresa Doity; 13 

Ponto 9 - ABEP/ABRAPSO; Ponto 10 - Live para a Campanha de setembro/2020; Ponto 14 

11 – Assessoria Contábil; Ponto 12 – ComDH; Ponto 13 - Informações para reportagem: 15 

Birkbeck University UK; Ponto 14 - Projeto para aquisição de materiais de prevenção ao 16 

Covid-19; Ponto 15 – Metodologia para Avaliação da Gestão do XVI Plenário; Ponto 16 – 17 

Assembleia Orçamentária; Ponto 17 – SPOT; O que ocorrer. 13h05 iniciaram-se os 18 

debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Convite e Apoio Lançamento Livro. O profissional 19 

Domingos Barreto de Araújo, CRP-03/547 solicita apoio para divulgação do meu Livro 20 

"Adolescentes em Conflito com a Lei". Encaminhamento. Ponto retirado pelo solicitante. 21 

Ponto 2 – Contrato Locaweb. Solicitação de contratação da ferramenta de gravação de 22 

reuniões para produção de atas e de espaços com 250 pessoas para reuniões. 23 

Encaminhamento. A Coordenação verificará com o setor de Informática e o Jurídico a 24 

possibilidade de realizar alteração do contrato atual, que se trata da hospedagem do site, 25 

ou se será realizada contratação de outra empresa por dispensa. Ponto 3 - Situação de 26 

Racismo em solicitação de orientação no âmbito das políticas públicas. A profissional 27 

Vanessa Pita Sousa, CRP-03/4772 relata que em seu local de trabalho ocorreu uma 28 

solicitação de atividade desconsiderando a recomendação da Superintendência de 29 

Assistência Social do estado da Bahia, a mesma atesta que possivelmente o seu tom de 30 

pele tenha influenciado a questão. Encaminhamento. Despachar conforme alinhamento 31 

das comissões COF, CPP e CDH sendo informado as orientações pertinentes, frisando que 32 

repudiamos toda e qualquer situação de violência sofrida pela categoria e sociedade. 33 

Ponto 4 - Nota de repúdio/violência sexual contra criança. O GT Defesa dos Direitos da 34 

Criança e do Adolescente do CRP-03 solicita publicização do referido documento. 35 

Encaminhamento. Deferido, com uma pequena ressalva, a inserção do nº da Lei citada no 36 

texto. Ponto 5 – Inscrição Profissional – Documentação Incompleta. A Sra. Layna Ramires 37 

apresentou documento de identificação com mais de 13 anos de vencido, entretanto, a 38 



 

 

Resolução do CRP-03 nº. 04/2015 preconiza no art. 2º, inciso VI, que a carteira de 39 

identidade deve ter a data da emissão de, no máximo, 10 (dez) anos. Encaminhamento. 40 

A inscrição poderá ser apreciada na plenária de 29/08, caso apresente a carteira de 41 

identidade. Ponto 6 - Inclusão de intérpretes na Reunião da Comissão de Direitos 42 

Humanos. Em virtude da presença do coordenador do GT de Psicologia Bilíngue, que 43 

apresenta deficiência auditiva, a CDH solicita a inclusão de intérpretes nas Reuniões da 44 

Comissão de Direitos Humanos. Encaminhamento Deferida, a empresa contratada possui 45 

carga horária estipulada em contrato e deverá ser realizado um cronograma considerando 46 

o contrato. Sendo necessário incluir a carga horária demandada, alinhada à carga horária 47 

de reuniões e eventos. Ponto 7 – Parceria com a empresa Doity. Solicitação de 48 

averiguação da possibilidade em realizar parceria com a empresa Doity, na qual a empresa 49 

oferecia a transmissão gratuita dos eventos Seminário de Relações Raciais e o Seminário 50 

de Direitos Humanos em contrapartida o CRP-03 faria divulgação da plataforma durante as 51 

respectivas transmissões e nos card de divulgação. Encaminhamento. Indeferido, com 52 

base no parecer jurídico que opina pela impossibilidade de busca de apoio da forma como 53 

foi sugerida pelo setor de comunicação, uma vez que violaria o princípio da impessoalidade, 54 

da igualdade e da publicidade. Sugere-se que os eventos citados se realizem da mesma 55 

maneira que se deu o evento sobre visibilidade LGBT. Ponto 8 - Ofício CRP-15/n.º 56 

0057/2020-informações. Referente a solicitação de informações da psicóloga Fabiana Bitu 57 

dos Santos, CRP-03/3091, para fins de inscrição por transferência neste regional. 58 

Encaminhamento. A Resolução CFP n.° 05/2020 em seu artigo terceiro versa sobre a 59 

suspensão da exigência de solicitação de transferência ou inscrição secundária por parte 60 

dos CRs junto à profissional, mas não há o indicativo da suspensão do processo 61 

administrativo quando da solicitação por parte da profissional, assim defere-se a solicitação 62 

em questão. Caso o atendimento entenda que não conseguirá responder às demandas, 63 

pode justificar com base na própria resolução. Ponto 9 - ABEP/ABRAPSO. Solicitação de 64 

lista de e-mail das/os coordenadoras/es de curso de Psicologia. Encaminhamento. 65 

Deferido, solicitar à COF e à Bibliotecária Rosaline Barreto Otero a disponibilização do 66 

material. Ponto 10 - Live para a Campanha de setembro/2020. Proposta de live para 67 

a Campanha de setembro/2020, elaborada por meio do diálogo entre a Comissão de 68 

Políticas Públicas e o CREPOP. A live tem como objetivo apresentar intervenções/estudos 69 

que abordem a prevenção do suicídio e autolesão, nos três níveis de assistência do Sistema 70 

Único de Saúde. Encaminhamento. Deferido. Ponto 11 – Assessoria Contábil. Solicitação 71 

da liberação de acesso ao Banco do Brasil pelo computador. Encaminhamento. Deferida. 72 

Ponto 12 – CDH. A psicóloga Carla França solicita integrar a Comissão de Direitos 73 

Humanos do CRP-03. Encaminhamento. Deferido o envio de documento informando que 74 

a psicóloga compõe a CDH e o envio de convocatória a cada reunião. Ponto 13 - 75 

Informações para reportagem: Birkbeck University UK. A Sra. Renata Moura solicita 76 



 

 

divulgação de questionários sobre filhos das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil. 77 

Encaminhamento. Com base no opinativo da COF, frisando a fragilidade da garantia do 78 

sigilo das informações, se tratando de uma autarquia responsável pela orientação, 79 

fiscalização da profissão e funcionando como tribunal de ética, indefere-se a solicitação. 80 

Ponto 14 - Projeto para aquisição de materiais de prevenção ao Covid-19. 81 

Encaminhamento. Remanejado para próxima reunião de Diretoria. Ponto 15 – 82 

Metodologia para Avaliação da Gestão do XVI Plenário. O Conselheiro Renan Vieira de 83 

Santana Rocha, CRP-03/11280, sugere metodologias para a apreciação do ponto em 84 

questão, durante a plenária de agosto/2020: 1º A ideia é que se faça um breve relato sobre 85 

cada instância do CRP-03, em  seguida cada uma das Comissões deverá apresentar uma 86 

pequena síntese dos avanços e dos limites de sua atuação ao longo deste primeiro ano 87 

de gestão. 2º cada apresentação não deverá ultrapassar dez (10) minutos, para que haja 88 

tempo de debater a posteriori. 3º Levantamento das possíveis reconduções e/ou 89 

recomposições dos espaços onde houver indicação/desejo para tal, começando pela 90 

Diretoria e seguindo-se das demais Comissões. 4º Estabelecer o período entre a Plenária 91 

de Agosto/2020 e a Plenária de Setembro/2020 será para a transição de eventuais funções. 92 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 16 – Assembleia Orçamentária. Encaminhamento. 93 

Ocorrerá dia 28 de setembro de 2020, de modo on-line e com inscrições prévias. 16.1) A 94 

Secretária Executiva construirá formulário via google docs para realização das inscrições 95 

devendo constar nome, crp, email, telefone das/os profissionais. 16.2) Será avaliada a 96 

possibilidade de contratação da empresa especializada, empresa essa indicada por outros 97 

CRPs. 16.3) Inscrições serão até 23 de setembro de 2020. 16.4) no dia 25 de setembro de 98 

2020 será publicada a lista das pessoas com direito a voz e voto. O Jurídico será consultado 99 

se podemos proceder dessa forma. Ponto 17 – SPOT. A Rádio contratada não informa os 100 

horários em que o spot será veiculado. Encaminhamento. Tendo em visto que a veiculação 101 

do spot está em andamento, delibera-se que a Coordenação Geral do CRP-03 e o Setor de 102 

Compras e Contratos busquem mediação junto a empresa para que sejam sinalizados os 103 

horários de divulgação em todas as rádios e se esses horários repetir-se-ão nos dias 104 

seguintes. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira 105 

Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é 106 

de direito. Salvador, 25 de agosto de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 107 


