
 

 

ATA DA 43ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 23 DE OUTUBRO DE 2020. Ao vigésimo terceiro dia do 2 

mês de outubro 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; 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 –9 

Planejamento Estratégico – CRP-03; Ponto 2 - Pauta Salarial; Ponto 3 - Guia de 10 

Orientação sobre locais de atendimento em saúde mental; Ponto 4 - Ofício Circular CFP 11 

140/2020 - Oficina sobre "Transparência no Sistema Conselhos; Ponto 5 - Projeto 12 

Educação e Decolonialidades; Ponto 6 - Nota Conjunta - SAS/CRP/CRESS; Ponto 7 – 13 

Proposta de convênio – EXTRAMED; Ponto 8 - Serviços dedetização e desratização – 14 

sede; Ponto 9 - Contrato Diário Oficial. O que ocorrer. Ponto 10 – 1° etapa do plano de 15 

retomada das atividades presenciais. Às 14h25 iniciaram-se os debates. Ponto 1 – 16 

Planejamento Estratégico – CRP-03. O Conselheiro Tesoureiro do CRP-03, Mailson Santos 17 

Pereira, CRP-03/7767, deu ciência sobre o andamento da demanda e que serão iniciadas 18 

as entrevistas com as/os funcionárias/os para composição do quadro situacional, diante do 19 

exposto será necessária a definição do escalonamento da atividade. Encaminhamento. 20 

As entrevistas serão realizadas por representatividade dos setores, sendo uma/um por 21 

setor, havendo vaga será inserida mais de uma pessoa. Ponto 2 - Pauta Salarial. O plenário 22 

será cientificado das discussões sobre o ponto, sendo apreciado na plenária extraordinária 23 

em novembro/2020. Encaminhamento. 2.1) As Advogadas Mirela Oliveira de Lima e 24 

Patrícia Araújo Sacramento elucidaram as questões referentes ao regime de trabalho e à 25 

pauta salarial do CRP-03, as advogadas acompanharão a pauta. 2.2) Será enviado oficio 26 

ao SINSERCON informando que a pauta salarial está sendo estudada considerando a 27 

questão do regime de trabalho do CRP-03. 2.3) Os Conselheiros Renan Vieira de Santana 28 

Rocha, CRP-03/11280, Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, acompanharão a demanda. 29 

No dia 28 de outubro de 2020, às 15h, ocorrerá reunião com as advogadas para 30 

alinhamentos da questão. 2.4) A Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da 31 

Silva, enviará às advogadas os ofícios que já foram encaminhados ao SINSERCON para 32 

ciência dos trâmites anteriores. Ponto 3 - Guia de Orientação sobre locais de atendimento 33 

em saúde mental. Proposta de atualização do guia que consta no site do CRP-03. 34 

Encaminhamento. No momento não há possibilidade de atualização em virtude da 35 

avaliação das pautas prioritárias durante o contexto da pandemia do Covid-19. Ponto 4 - 36 

Ofício Circular CFP 140/2020 - Oficina sobre "Transparência no Sistema Conselhos. Oficio 37 

convite aos Conselhos Regionais para participarem da oficina sobre "Transparência no 38 



 

 

Sistema Conselhos de Psicologia X Prestação de Contas ao TCU". O evento ocorrerá das 39 

9h às 17h, com intervalo das 12h às 14h. A programação detalhada será enviada aos 40 

participantes em data próxima ao evento, junto com o link de acesso. Encaminhamento. 41 

O Conselheiro Tesoureiro do CRP-03, Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, a 42 

Coordenadora geral do CRP-03, Denyse Fernandes França e a Jornalista do CRP-03, 43 

Gabriela Maria B. Ferreira, serão indicadas/os para representação desta autarquia. Ponto 44 

5 - Projeto Educação e Decolonialidades. Após apreciação do projeto durante a 42ª reunião 45 

de Diretoria, o projeto foi reencaminhado à CDH do CRP-03 para inserção de algumas 46 

informações, referentes aos quesitos de realização do evento. Encaminhamento. Diante 47 

da solicitação de tradutor/intérprete de libras com carga horária de 6h, excedendo o valor 48 

de R$500(quinhentos reais), considerando que conforme a resolução CRP-03 17/2019 que 49 

estabelece critérios para apoio a eventos, caberá à Diretoria a deliberação final sobre as 50 

propostas cujo orçamento não exceda o valor de R$500(quinhentos reais), e ao plenário a 51 

deliberação final as propostas que excedam o valor supracitado; o projeto deverá ser 52 

apreciado na plenária extraordinária de novembro/2020. Caso a CDH dispensa a 53 

tradução/interpretação em LIBRAS, o projeto está aprovado e podem ser encaminhados os 54 

demais trâmites, Ponto 6 - Nota Conjunta - SAS/CRP/CRESS. A Conselheira Monaliza 55 

Cirino de Oliveira, CRP-03/9621, solicita autorização para publicação de Nota Conjunta 56 

sobre atendimento no SUAS durante a pandemia. A nota foi construída pelo CRP-03, sendo 57 

representado pelo CREPOP e COREPAS; a Superintendência de Assistência Social - 58 

SAS/SJDHDS/BA e Conselho Regional de Serviço Social - CRESS Bahia. A nota foi 59 

encaminhada para cada órgão que está fazendo revisões. Encaminhamento. Deferida a 60 

publicização nas mídias sociais do CRP-03. Ponto 7 – Proposta de convênio – 61 

EXTRAMED. A administradora de benefícios trabalha com planos de saúde e planos 62 

odontológicos no formato coletivo por adesão (conselhos, sindicatos e associações) e 63 

oferece proposta de concessão de benefícios às/aos inscritas/os, sugerindo convênio com 64 

o CRP-03. Encaminhamento. Solicitar ao Jurídico avaliação da proposta e se há 65 

possibilidade de firmar convênio com instituições diferentes, mas com o mesmo serviços. 66 

Considerando que o CRP-03 possui convênio com outra empresa que oferece plano de 67 

saúde e odontológico por adesão. Ponto 8 - Serviços dedetização e desratização – sede. 68 

O setor de Compras do CRP-03 apresenta orçamentos para a contratação do serviço. 69 

Encaminhamento. Deferida a contratação por menor preço, sendo a empresa FBahia 70 

Tratamentos Fitossanitários e Prestação de Serviços LTDA, no valor de $1.000,00(mil 71 

reais). Ponto 9 - Contrato Diário Oficial. Contratação do Diário Oficial da União - Imprensa 72 

Oficial, por inexigibilidade. Encaminhamento. Deferido. O que ocorrer. Ponto 10 – 1° 73 

etapa do plano de retomada das atividades presenciais. O projeto foi enviado para 74 

apreciação da Diretoria. Encaminhamento. Inserir a contratação de Empresa que preste 75 

serviços de limpeza e conservação para sede e subsedes. Sem mais, eu, Jamile 76 



 

 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos 77 

Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 23 de outubro de 78 

2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 79 


