
 

ATA DA 40ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

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

mês de setembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 10h, 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. Também estavam presentes a Coordenadora 6 

Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile 7 

Tamandaré da Silva, o Assessor Contábil do CRP-03, Pedro José M. Ferreira e a Assessora 8 

Jurídica do CRP-03, Lilian Nascimento Cunha. A reunião foi iniciada pela leitura dos 9 

pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Assembleia Orçamentária; Ponto 2 – 10 

Regime de Trabalho do CRP-03; Ponto 3 – Financeiro do CRP-03; Ponto 4 – 4° 11 

Conferência Nacional de Conselhos Profissionais; Ponto 5 - Parceria Coletivo duo; Ponto 12 

6 -– Questionamento de psicólogo sobre o evento “Práticas de valorização da vida: Saúde 13 

Mental da População Negra importa”; Ponto 7 - Proposta Convênio - Ótica Boulevard; 14 

Ponto 8 - Divulgação de Pesquisa; Ponto 9 - Ofício DPE/2DPDH/SM No 97/2020. Convite 15 

para representação; Ponto 10 - Solicitação de liberação de profissional para a capacitação 16 

dos servidores do SUAS; Ponto 11 - Orçamentos Equipamentos de Informática; Ponto 12 17 

Ofício nº020/2020 - ABRAPEE; O que ocorrer. Ponto 13 - Informação CRP-03 – Pesquisa; 18 

Ponto 14 - Cadastro E-psi; Ponto 15 - Comissão de Título de Especialistas; 19 

INFORMATIVAS. Ponto 16 - Planejamento Estratégico do CRP-03. Às 10h05 iniciaram-20 

se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 - Assembleia Orçamentária. 21 

Encaminhamento. O Presidente do CRP-03, Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-22 

03/11280, fará abertura com duração prevista de 20 minutos; posteriormente o Tesoureiro 23 

do CRP-03. Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, apresentará um breve resumo das 24 

ações do CRP-03. O Assessor Contábil do CRP-03, Pedro José M. Ferreira, apresentará 25 

as propostas das anuidades e emolumentos para 2021. 1.1) Conforme deliberação anterior 26 

será apresentada a proposta de congelamento da anuidade, mantendo o valor atual sem 27 

correção do INPC. 1.2) A Secretária Executiva do CRP-03 ficará responsável em dar 28 

retorno às perguntas no chat durante a assembleia. Ponto 2 – Regime de Trabalho do 29 

CRP-03. Encaminhamento. A Assessora Jurídica do CRP-03, Lilian Nascimento Cunha, 30 

apresentou o andamento da questão junto ao STF, a mesma acredita que provavelmente 31 

as/os novas/os concursadas/os serão contratadas/os em regime celetista. Referente às/aos 32 

servidoras/es atuais há o opinativo de aguardo da publicação do Acordão, e após a leitura 33 

e devidos entendimentos definir a melhor forma de proceder. 2.1) A proposta orçamentária 34 

será pensada com a possibilidade de mudança de regime de trabalho. Ponto 3 – Ofício 35 

Circular GP nº 0984/2020 - Edital de Credenciamento TRT5. O Tribunal Regional do 36 

Trabalho da 5° Região buscando formar o mais amplo Cadastro Eletrônico de Peritos, 37 

Tradutores e Intérpretes solicita indicação de nomes das/os profissionais interessadas/os, 38 



 

que devem, para tanto, cumprir as disposições previstas no Edital de Credenciamento TRT5 39 

n° 25, de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 40 

edição de 15/09/2020. Encaminhamento. O ponto será debatido na próxima reunião de 41 

diretoria. Ponto 3 – Financeiro do CRP-03. A Conselheira Catiana Nogueira dos Santos, 42 

CRP-03/10974, apresentou sugestões de direcionamentos para dar celeridade às 43 

atividades do setor Financeiro, sendo: A) Utilização de e-mail específico para envio das 44 

notificações e carta-acordo do Jurídico que podem ser enviadas através do e-mail 45 

dívidaexecutiva@crp03.org.br, que não está sendo utilizado, será atualizado o login e 46 

senha. O jurídico utilizará o e-mail citado que será acessado também pelo setor Financeiro, 47 

servidoras/es Shangai Rios Fontoura e Hortência de Jesus Andrade, e em determinado 48 

período Jacira da Natividade Oliveira dará suporte. B) A Comunicação procederá com a 49 

publicização de que as declarações de adimplências possuem o prazo de 48 horas para 50 

envio, com exceção em casos de urgência, nesta situação o envio da declaração será 51 

realizado mediante documentação comprobatória da urgência. C) Será realizada 52 

divulgação, informando que as declarações de quitação anual poderão ser obtidas via 53 

cadastro nacional, em casos de impedimento a questão deverá ser direcionada ao setor de 54 

Atendimento. D) Será divulgado que o e-mail boletos@crp03.org.br não deve ser 55 

respondido, tendo em visto que este e-mail é utilizado apenas para envio dos boletos, não 56 

sendo possível o gerenciamento. E) Será divulgado que ao enviar e-mail a/o profissional 57 

deverá informar nome completo, CRP e CPF para celeridade ao retorno. F) Deverá ser 58 

publicizado que em casos de senhas bloqueadas, o setor responsável sobre tal demanda 59 

é o setor de Informática, sendo o mesmo cientificado. Encaminhamento. Todas as ações 60 

foram deferidas conforme sugestões da Conselheira. 3.1) considerando a resolução que 61 

disponibiliza auxilio para pagamento da internet residencial para que seja possível exercer 62 

a atividade Home Office e as deliberações já realizadas em relação a isso, fica estipulado 63 

o prazo até 30 de setembro de 2020 para que a servidora Hortência de Jesus Andrade dê 64 

início às atividades laborais. Ponto 4 – 4° Conferência Nacional de Conselhos Profissionais 65 

a realizar-se de 10 a 13 de novembro de 2020, em Brasília/DF, de modo totalmente on-line. 66 

Inscrições nos valores entre R$1.200,00(um mil e duzentos reais) e R$1.750,00(um mil e 67 

setecentos e cinquenta reais). Encaminhamento. O CRP-03 não participará. Ponto 5 - 68 

Parceria Coletivo duo. O Sr. Saulus Castro, fundador e integrante do Coletivo Duo de Teatro 69 

- Salvador/BA, apresenta proposta de parceria com o intuito de formar uma rede de 70 

incentivadores/colaboradores que esteja disposta a investir em no projeto cultural do 71 

Coletivo Duo, e que queiram assumir o destino e aplicabilidade de seu Imposto de Renda, 72 

de apenas 6%, em contrapartida seriam negociadas ingressos, participações e atividades 73 

artísticas voltadas para este Conselho. O projeto está aprovado para Captação via Lei de 74 

Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) por meio da qual qualquer pessoa física pagante de 75 

imposto de renda pode destinar até 6% desse imposto devido para nosso projeto cultural, 76 



 

de modo muito seguro e garantido pela Lei 8313/91. Encaminhamento. Compartilhar a 77 

proposta com os setores Contábil e Jurídico e a partir do parecer de ambos o ponto será 78 

apreciado. Ponto 6 – Questionamento de psicólogo sobre o evento “Práticas de valorização 79 

da vida: Saúde Mental da População Negra importa”. A programação faz parte da 80 

campanha de setembro do CRP-03, um profissional enviou o seguinte questionamento: “A 81 

saúde mental dos brancos não importa?”. A Comunicação compartilhou o questionamento 82 

para apreciação da Diretoria do CRP-03. Encaminhamento. Compartilhar a questão com 83 

a Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 solicitando que acione os GTs que debatem 84 

a pauta de relações raciais para construção de uma nota à categoria para ser veiculada nas 85 

mídias sociais do CRP-03. 6.1) Informar a Comunicação que e-mails neste tom não devem 86 

ser respondidos. Ponto 7 - Proposta Convênio - Ótica Boulevard. O Sr. Caetano Fontoura, 87 

Gestor Administrativo da Ótica Boulevard, apresentou proposta de convênio, oferecendo 88 

aos profissionais inscritos no CRP-03, bem como seus familiares descontos de 10% a 25%, 89 

com possibilidade de parcelar o valor, além de concorrerem as ações promocionais 90 

proporcionadas pela empresa. Encaminhamento. Deferido, enviar ao setor de Compras 91 

para início dos trâmites. 7.1) Verificar possibilidade de inclusão das/os funcionárias/os do 92 

CRP-03 para gozo da proposta aprovada. Ponto 8 - Divulgação de Pesquisa. O Psicólogo 93 

André Wilson Nazareth Veloso, CRP-03/16285, solicita a divulgação do link da pesquisa 94 

"Percepção de psicólogos sobre a atuação profissional e a própria saúde mental", 95 

entretanto o mesmo não possui aprovação do Conselho de Ética. Encaminhamento. 96 

Indeferido. Conforme informado anteriormente ao solicitante, não será possível a 97 

veiculação da pesquisa sem a devida aprovação pelo Comitê de Ética responsável. Ponto 98 

9 - Ofício DPE/2DPDH/SM No 97/2020. Convite para representação. A Defensoria Pública 99 

do Estado da Bahia convida para reunião de instalação do Fórum Municipal de Saúde 100 

Mental e Álcool e outras Drogas de Salvador, a realizar-se dia 28 de setembro de 2020, às 101 

14h, via Google Meet. Encaminhamento. Não será possível, tendo em vista que o evento 102 

acontecerá no mesmo horário e data da Assembleia Geral do CRP-03. 9.1) Informar a CDH 103 

e Comissão de Saúde sobre o convite. Ponto 10 - Solicitação de liberação de profissional 104 

para a capacitação dos servidores do SUAS. A Superintendência SUAS Prefeitura 105 

Municipal de Lauro de Freitas convida representação do CRP-03 para ministrar orientação 106 

técnica à distância para as equipes técnicas dos CRAS e CREAS sobre "O papel do 107 

psicólogo no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no dia 01/10/2020, a partir das 108 

10h, através da plataforma Meet. Encaminhamento. Agradeceremos o convite, entretanto 109 

o pedido será indeferido, o adequado seria a contratação de assessoria ou profissional para 110 

tal orientação. 10.1) Compartilhar com a COREPAS para ciência e retorno, frisando a 111 

disposição do CRP-03 para parceria com a solicitante. Ponto 11 - Orçamentos 112 

Equipamentos de Informática. O Setor de Compras do CRP-03 apresentou orçamentos 113 

para a compra dos seguintes equipamentos: ssd de 240gb - 6gbps sata 3, notebook; fonte 114 



 

de alimentação para pc atx 200watts; SSD DE 480 GB - 6 Gbps - SATA 3. 115 

Encaminhamento. Deferida a compra por empresa Quíron que apresentou proposta com 116 

menor preço, no valor R$1.079,00(um mil e setenta e nove reais). Ponto 12 - Ofício 117 

nº020/2020 - ABRAPEE. A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 118 

enviou Ofício nº020/2020, propondo agenda conjunta para ações de implementação da Lei 119 

nº13.935/2019. Encaminhamento. Despachar para a CEDUC, a Conselheira Iara Maria 120 

Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, acompanhará a demanda. O que ocorrer. Ponto 121 

13 - Informação CRP-03 - Pesquisa. A Sra. Beatriz Oliveira e Sousa está submetendo um 122 

projeto de pesquisa ao Comitê de Ética de Pesquisa. O público-alvo da pesquisa serão 123 

psicólogas/os de Salvador-BA que se voluntariem a responder a um questionário on-line. 124 

Diante do exposto, solicita-se a quantidade de psicólogas/os cadastradas/os no CRP-03 125 

que são atuantes em Salvador. Encaminhamento. Enviar para o jurídico para confirmar se 126 

é possível a disponibilização da informação solicitada, caso seja permitido o setor de 127 

Informática deverá realizar o envio. Ponto 14 - Cadastro E-psi. Encaminhamento. Durante 128 

a licença maternidade da funcionária Lainara Nogueira Saldanha, CRP-03/16140, as 129 

demandas referentes ao cadastro serão encaminhadas ao e-mail da comissão, sob 130 

responsabilidade do Coordenador, Conselheiro Atanael Ribeiro da Silva Weber, CRP-131 

03/1329, até que se encerre o processo seletivo de contratação de Assessora Técnica. 132 

Ponto 15 - Comissão de Título de Especialistas. As demandas deverão ser encaminhadas 133 

ao e-mail da Comissão, sob responsabilidade da Conselheira Monaliza Cirino de Oliveira, 134 

CRP-03/9621, até que se encerre o processo seletivo de contratação de Assessora 135 

Técnica. INFORMATIVAS. Ponto 16 - Planejamento Estratégico do CRP-03. Informe sobre 136 

os encaminhamentos da demanda: 16.1) Todas as propostas foram apreciadas, 137 

individualmente, com base no projeto básico para a contratação. Diante da avaliação das 138 

propostas frisa-se que a empresa Usina, Ideias e Projetos LTDA, evidencia a melhor técnica 139 

e melhor preço, sendo a empresa escolhida pela comissão. 15.2) A Comissão sugere 140 

Realização do Planejamento Estratégico do CRP-03 nos dias 13 a 16 de outubro. 15.3) O 141 

primeiro encontro para alinhamento das ações iniciais para efetivação da atividade será 142 

realizado dia 05 de outubro de 2020, às 10h. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por 143 

atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro 144 

esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 25 de setembro de 2020. XXXX 145 


