
 

 

ATA DA 39ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 21 DE SETEMBRO DE 2020. Ao vigésimo primeiro dia do 2 

mês de setembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 13h30, 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, Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Iara 5 

Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210; Catiana Nogueira dos Santos, CRP-03/10974. 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 – Comissão de Cadastros 9 

e-Psi; Ponto 2 - Oferta de Graduação totalmente à distância; Ponto 3 - Móveis Cristal 10 

Ambiente Planejados; Ponto 4 - Arte e Psicologia - Psicoterapeuta Digital; Ponto 5 - Oficio 11 

107-2020_SINSERCON-BA_Pauta Salarial; Ponto 6 – Divulgação “Mensagem de Dom 12 

Pedro Casaldáliga à Psicologia; Ponto 7 - Solicitação de apoio na divulgação de pesquisa; 13 

Ponto 8 - Curso de Perícia em Psicologia Forense; Ponto 9 – Emissão de Certificados do 14 

CRP-03; Ponto 10 – Treinamento para Assembleia Geral; Ponto 11 - Dispensa Sistema 15 

Biblioteca do CRP-03; Ponto 12 - Ofício Circular GP nº 0984/2020 - Edital de 16 

Credenciamento TRT5; Ponto 13 - Orçamento - Peça Ar-Condicionado Recepção; O que 17 

ocorrer. Ponto 14 – Financeiro do CRP-03; Ponto 15 – Edital Processo Seletivo para 18 

Assessora/or Técnica/o; Ponto 16 – Orçamento materiais de prevenção ao Covid-19. 19 

INFORMATIVAS. Ponto 17 - Convite ao servidor do CFP; Ponto 18 – IMPLANTA. Às 20 

13h39 iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Comissão de Cadastros e-21 

Psi. O coordenador da Comissão, Atanael R. Da S. Weber, CRP-03/13293, informou sobre 22 

o crescimento da demanda referente à avaliação dos cadastros do e-Psi juntamente às 23 

funções acumuladas na COMINTER e Comissão de Título de Especialista da Assessora/or 24 

Técnica/o, pela psicóloga técnica Lainara Nogueira Saldanha, CRP-03/16140. O 25 

Coordenador solicita a contratação de 2 técnicas para agilizar o acúmulo de cadastros 26 

submetidos. Sendo uma das vagas temporária, durante o tempo da Licença maternidade 27 

da Assessora, Lainara Nogueira Saldanha. Encaminhamento. Deferida a contratação a 28 

ser realizada através de edital de processo seletivo, com devida análise prévia do plenário. 29 

Ponto 2 - Oferta de Graduação totalmente à distância. Curso de Psicologia ofertado pela 30 

instituição Bircham International University, a instituição possui sede em Salvador. 31 

Encaminhamento. Despachar para o jurídico para abrir representação junto ao Ministério 32 

Público do Estado da Bahia, bem como comunicar ao CFP. Ponto 3 - Móveis Cristal 33 

Ambiente Planejados. O Sr. Mauro Falcão, sócio fundador da Móveis Cristal Ambiente 34 

Planejados, apresenta proposta de convênio com o CRP-03, disponibilizando para as/os 35 

profissionais inscrita/os, 8% de desconto em qualquer serviço de móveis planejados, 36 

independentemente do valor, como também os projetos serão sem ônus. 37 

Encaminhamento. Deferido, seguindo os termos da resolução CRP-03 N° 16/2019, que 38 



 

 

dispõe sobre celebração de convênios entre o Conselho Regional de Psicologia da Bahia 39 

CRP-03 e Pessoas Jurídicas de direito público ou privado. Ponto 4 - Arte e Psicologia - 40 

Psicoterapeuta Digital. O Sr. Danilo Cairo, ator e produtor, integrante do grupo Toca de 41 

Teatro, um coletivo de artistas que vem desenvolvendo atividades culturais desde 2006. 42 

solicita divulgação do projeto “Tem Psicoterapeuta na plateia” que diante do contexto da 43 

pandemia, passou a chamar “Tem Psicoterapeuta na sua Janela Digital”. Uma maneira de 44 

realizar uma nova edição do projeto, utilizando novos recursos, mas mantendo o mesmo 45 

formato. Encaminhamento. Indeferido, por tratar-se de evento com custo. Ponto 5 - Oficio 46 

107-2020_SINSERCON-BA_Pauta Salarial. O sindicato informa que em consulta realizada 47 

pela Comissão de Servidoras/es através de e-mail, as/os Servidoras/es do CRP-03 48 

decidiram pelo encaminhamento da Pauta Salarial, com as seguintes demandas: 5.1) 49 

Correção Salarial - Reajuste no percentual de 4,5% (quatro e meio) de ganho real do salário, 50 

retroativo ao mês de Maio/2020. 5.2) Assistência Médica - Aumento do percentual de 51 

reembolso para dependentes de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) no plano 52 

de saúde. 5.3) Contratação e migração para Plano de Saúde diverso do atual, que possa 53 

contemplar uma maior cobertura para consultas, procedimentos, tratamentos e 54 

internamentos médico/odontológico/hospitalar. 5.4) Auxílio Creche - Correção do Auxílio 55 

Creche de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 56 

5.5) Auxílio Natalino - Conforme os anos anteriores, concessão do Auxílio Natalino em 57 

pecúnia, no mês de Dezembro de 2020, no valor de 50% (cinquenta por cento) do Auxílio 58 

Refeição, a cada Servidora/or. 5.6) Auxílio Refeição - Reajuste no valor diário para R$45,00 59 

(quarenta e cinco reais), levando‐se em consideração que há 02 (dois) anos não houve 60 

correção no valor deste Auxílio. Encaminhamento. 5.7) Agradecer ao SINSERCON pelo 61 

contato e informar que por conta do contexto de pandemia do Covid-19 e a decisão do 62 

Supremo Tribunal Federal aguardaremos o parecer do setor Jurídico do CRP-03 sobre a 63 

questão do regime de trabalho do CRP-03 para alinhamento da questão. 5.8) Convocar a 64 

Assessora Autárquica do CRP-03, Lilian Nascimento Cunha, para a próxima reunião de 65 

Diretoria. 5.9) Após apreciação do parecer do Jurídico do CRP-03 será agendada reunião 66 

com o SINSERCON para debate da pauta com base nos encaminhamentos supracitados. 67 

Ponto 6 – Divulgação “Mensagem de Dom Pedro Casaldáliga à Psicologia”. O Grupo 68 

Psicologia da descolonização e América Latina solicita ampla divulgação do documento 69 

audiovisual “Mensagem de Dom Pedro Casaldáliga à Psicologia”. Em 1981, Dom Pedro 70 

preparou um texto para formandas/os em Psicologia da Universidade Gama Filho do Rio 71 

de Janeiro, a partir do qual foi produzido o documento audiovisual. Encaminhamento. 72 

Indeferido, o CRP-03 se trata de autarquia da gestão pública sendo laica, motivo pelo qual 73 

decide pela não divulgação do conteúdo. Ponto 7 - Solicitação de apoio na divulgação de 74 

pesquisa. O Núcleo de Estudos em Infecções e Complicações Relacionadas à Assistência 75 

à Saúde (NEICAS) da UFJF solicita divulgação da pesquisa “Uso de equipamentos de 76 



 

 

proteção individual pelos profissionais de saúde no combate a COVID 19”. Para a coleta de 77 

dados serão aplicados questionários on-line, de acordo com o perfil da/o participante. 78 

Profissionais da Atenção Primária à Saúde e Profissionais vinculados a programas de 79 

residência são o público-alvo. Encaminhamento. Deferida, despachar para Comunicação. 80 

Ponto 8 - Curso de Perícia em Psicologia Forense. O Conselho Nacional de Peritos da 81 

República Federativa do Brasil-CONPEJ solicita divulgação do curso a realizar-se na 82 

modalidade on-line e ao vivo, em 26 e 27 de setembro de 2020. Encaminhamento. 83 

Verificar com o setor de compras a renovação do convênio, caso esteja apto, defere-se a 84 

divulgação. Ponto 9 – Emissão de Certificados do CRP-03. A ComPC solicita que 85 

Assessora Técnica do CRP-03, Lorena Santos Menezes, realize acompanhamento durante 86 

a realização dos eventos, sendo responsável pelo envio dos certificados dos eventos e 87 

pelas listas de presenças. Encaminhamento. Os eventos são de responsabilidade do 88 

proponente e os responsáveis maiores são as comissões aos quais os GTs estão 89 

vinculados. 9.1) Referente aos certificados as atividades da profissional serão: Criação dos 90 

links dos eventos e disparo dos certificados conforme apresentação da lista de presença. 91 

As demais atividades serão de responsabilidade das/os proponentes. Ponto 10 – 92 

Treinamento para Assembleia Geral. Treinamento com o organizador do sistema de 93 

transmissão da Assembleia Geral do CRP-03, para ambientação com os recursos da 94 

plataforma. Encaminhamento. Será realizado dia 23/09/2020 às 16h. Ponto 11 - Dispensa 95 

Sistema Biblioteca do CRP-03. Contratação de empresa especializada para cessão de uso 96 

(licenciamento perpétuo, definitivo) do software personalizado para gerenciamento do 97 

acervo de biblioteca especializada em Psicologia e áreas afins da biblioteca do CRP-03, 98 

desenvolvido em plataforma web, compreendendo hospedagem, realização de back-up, 99 

implantação, migração de dados, treinamento e manutenção (suporte técnico e atualização 100 

do sistema) pelo período de 12 (doze) meses. Encaminhamento. Deferida a contratação 101 

da empresa PHL – Elysio Mira R$3.546,82(três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 102 

oitenta e dois centavos) por menor preço. Ponto 12 - Ofício Circular GP nº 0984/2020 - 103 

Edital de Credenciamento TRT5. O Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região solicita 104 

indicação de profissionais interessados, que devem, para tanto, cumprir as disposições 105 

previstas no Edital de Credenciamento TRT5 n.° 25, de 15 de setembro de 2020, publicado 106 

no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Encaminhamento. O ponto será apreciado na 107 

próxima reunião de Diretoria. Ponto 13 - Orçamento - Peça Ar-Condicionado Recepção. O 108 

Setor de Compras apresenta orçamento para conserto da condensadora do ar 109 

condicionado da recepção que está com defeito, sendo necessária troca de peças. 110 

Encaminhamento. Defere-se a contratação da empresa CONFYAR, por menor reço, com 111 

orçamento no valor R$675,00(seiscentos e setenta e cinco reais). O que Ocorrer. Ponto 112 

14 – Financeiro do CRP-03. A Conselheira Catiana Nogueira dos Santos, CRP-03/10974, 113 

trouxe a questão da sobrecarga do setor Financeiro do CRP-03 e propôs ações para 114 



 

 

possíveis melhorias no setor supracitado. Encaminhamento. A Conselheira compartilhará 115 

documento com subsídios para apreciação na próxima reunião de Diretoria. Ponto 15 – 116 

Edital Processo Seletivo para Assessora/or Técnica/o. Apreciação do Edital da Seleção 117 

pública simplificada para preenchimento de 02 (duas) vagas para cargo de assessora/or 118 

técnica/o, em comissões do CRP-03 com atuação em Salvador. Encaminhamento. 119 

Aprovado. Ponto 16 – Orçamento materiais de prevenção ao Covid-19. O Setor de 120 

Compras apresenta orçamento para aquisição de materiais de prevenção ao COvid-19. 121 

Encaminhamento. Deferido, devendo ser contratada a empresa que apresentar o menor 122 

preço. INFORMATIVA. Ponto 17 - Convite ao servidor do CFP. O Sr. Wladmir Rogério dos 123 

Reis foi convidado para participar da plenária ordinária, a realizar-se em 26 de setembro de 124 

2020, o mesmo apresentará um panorama sobre a existência, obrigatoriedade, formas de 125 

atuação e atribuições das CACIs (Comissões de Auditoria e Controle) dos regionais. Ponto 126 

18 – IMPLANTA. Foi realizado serviço pela empresa Implanta para liberação de espaço no 127 

arquivo log da base de dados do CRP-03. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição 128 

concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que 129 

será assinada por quem é de direito. Salvador, 21 de setembro de 2020. XXXXXXXXXXXX 130 


