
 

 

ATA DA 42ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 16 DE OUTUBRO DE 2020. Ao décimo sexto dia do mês 2 

de outubro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 14h20min a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente on-line, 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; Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, 6 

CRP03/5427. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 7 

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

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

de Repúdio sobre nova PNEE; Ponto 2 – Projeto Educação e Decolonialidades; Ponto 3 - 10 

Plano de impressões de CIPs – 1° Etapa; Ponto 4 - Substituição da Carteira Provisória para 11 

a Definitiva; Ponto 5 - Oficio SINSERCON; Ponto 6 - Divulgação de material particular. 12 

INFORMATIVAS. Ponto 7 - Concurso público CRP-03; Ponto 8 – Solicitação de materiais. 13 

O que ocorrer. As 14h25min iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – 14 

Nota de Repúdio sobre nova PNEE. Nota de repúdio referente à nova PNEE, a partir do 15 

Decreto nº 10.052/2020, que versa sobre a retomada de escolas e salas especiais para a 16 

educação de pessoas com deficiência. Encaminhamento. Deferida a publicização. Ponto 17 

2 – Projeto Educação e Decolonialidades. Apreciação do projeto do evento Psicologia, 18 

Educação e Decolonialidade: teorias e práticas em ambientes escolares, a realizar-se 07 19 

de novembro de 2020. Encaminhamento. Deferido, no entanto o projeto retornará à 20 

comissão, com alguns indicativos de ajustes: carga horária total do evento, carga horária 21 

da/o intérprete de LIBRAS, verificação do quantitativo de certificados, o evento deve 22 

integrar o calendário dos eventos do novembro negro, frisa-se que as/os responsáveis pela 23 

emissão dos certificados são as comissões e os GTS que propõem os eventos. Ponto 3 - 24 

Plano de impressões de CIPs – 1° Etapa. A Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 25 

Fernandes França, apresentou o plano para impressão de carteira de inscrição profissional, 26 

de acordo com os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias e 27 

garantindo o retorno gradual das rotinas administrativas da Instituição. Encaminhamento. 28 

Deferido. 3.1) O plano de retomada das atividades presenciais do CRP-03 está sendo 29 

construído, será convocada plenária extraordinária em novembro/2021 para avaliação do 30 

plenário. 3.2) Será realizada reunião com as conselheiras que atuam nas subsedes 31 

Sertão/Recôncavo, Sudoeste, a Conselheira coordenadora da COMINTER, Ana Caroline 32 

Moura Cabral, CRP-03/5541, e o Servidor lotado na subsede Sudoeste, William Pereira 33 

Amorim para inclusão das especificidades das regiões. Ponto 4 - Substituição da Carteira 34 

Provisória para a Definitiva. A Secretária Acadêmica da Uninassau de Vitória da Conquista 35 

relata que algumas/uns alunas/os da unidade colaram grau e solicitaram a carteira 36 

provisória em fevereiro, mas por erros no sistema a data da colação foi alterada para 37 

setembro. Logo, ao solicitar a mudança de carteira provisória para definitiva, e no diploma 38 



 

 

está a data de colação de setembro. Encaminhamento. A Universidade necessitará corrigir 39 

o documento, pois o erro causará divergência na data da conclusão do curso e, 40 

consequentemente, na data de inscrição no CRP-03. 4.1) Solicitar ao jurídico minuta de 41 

oficio com as orientações pertinentes. 4.2) Orientar o setor de atendimento que intensifique 42 

a atenção ao protocolo de verificação das declarações de colação de grau e diplomas, 43 

veriricando de há divergências de informações entre os dos documentos. Ponto 5 - Oficio 44 

SINSERCON. Ofício n.º 118/2020 - SINSERCON-BA - Reitera Pauta Salarial –Ofícios n.°s 45 

107 de 01.09.2020 e 111/2020 de 11.09.2020/SINSERCON-BA. Solicitação de apreciação 46 

da pauta salarial. Encaminhamento. Será aguardada a súmula da decisão do STF alusiva 47 

ao regime de trabalho das/os Servidoras/es do CRP-03. Frisa-se que a deliberação foi 48 

baseada no opinativo do Assessor Contábil do CRP-03, Pedro José M. Ferreira, e da 49 

Assessora Jurídica do CRP-03, Lilian Nascimento Cunha Dantas, e no entendimento de 50 

que, pela decisão interposta pelo STF, há dúvida jurídica quanto ao que se dará do regime 51 

de trabalho das/os funcionárias/os do CRP. Ponto 6 - Divulgação de material particular. A 52 

profissional Olivia Fonseca Bustani, CRP-0678, solicita divulgação do projeto voltado para 53 

mães e pais de LGBTs – Filhos fora da caixa, pais fora do armário. É um grupo de reflexões 54 

e partilha para esse público. Encaminhamento. Indeferida por tratar-se de material 55 

particular. 6.1) Sinalizar sobre o número do CRP-03. INFORMATIVAS. Ponto 7 - Concurso 56 

público CRP-03. Após alguns questionamentos referentes à inserção do cargo de tradutor 57 

de libras, o ponto será inserido na pauta da plenária de outubro/2020. Ponto 8 – Solicitação 58 

de materiais. Solicitação para a subsede de Sertão/Recôncavo. A Conselheira Iara Maria 59 

Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, apresentou uma lista de itens necessários ao 60 

funcionamento da subsede, a mesma encaminhará a lista ao setor de Compras para coleta 61 

de orçamentos. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela 62 

Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada 63 

por quem é de direito. Salvador, 16 de outubro de 2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 64 


