
 

 

ATA DA 45ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 06 DE NOVEMBRO DE 2020. Ao quinto dia do mês de 2 

novembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 10h, a Reunião de Diretoria, realizada 3 

de modo totalmente on-line, 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; Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP03/5427. 6 

Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, 7 

a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada pela 8 

leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto Básico - Contratação 9 

de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação; Ponto 2 - Semana de 10 

Psicologia UNISBA/ Contexto Rural; Ponto 3 - Projeto Básico para contratação dos serviços 11 

de telefonia e internet; Ponto 4 - Feriado - Subsede Sudoeste; Ponto 5 – Inscrição 12 

secundária. O que ocorrer. Ponto 6 - Peças de divulgação - Fala.BR; Ponto 7 – ABEP. 13 

Às 10h08min iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Projeto Básico - Contratação de 14 

Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação. Considerando o fato de 15 

CRP-03 não dispor, em seu quadro de pessoal, de recursos humanos necessários para a 16 

execução direta de serviços de limpeza e conservação, justificando-se, portanto, a 17 

contratação de empresa para a realização dos mesmos. Encaminhamento. Deferido, 18 

compartilhar o projeto com o jurídico para verificação se o projeto básico contempla os 19 

termos adequados antes de proceder com a coleta de orçamentos. Ponto 2 - Semana de 20 

Psicologia UNISBA/ Contexto Rural. Solicita indicações de profissionais que possam 21 

participar de evento tratando da atuação da Psicologia no contexto rural, e, se possível, das 22 

relações raciais. Encaminhamento. O convite foi compartilhado com a CDH para 23 

verificação de possibilidade de representação. Ponto 3 - Projeto Básico para contratação 24 

dos serviços de telefonia e internet. Considerando que a prestação de um serviço público 25 

de alto padrão de qualidade requer trocas de dados mais eficientes, melhoria no acesso à 26 

informação e ampliação dos canais de comunicação com a categoria, com as/os 27 

servidoras/res e com a sociedade, para a transparência nas ações realizadas, foi 28 

apresentado projeto para contratação de serviços de telefonia e internet. 29 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 4 - Feriado - Subsede Sudoeste. Encaminhamento. 30 

Conforme feriado municipal em Vitória da Conquista, não haverá expediente na subsede 31 

sudoeste, dia 09 de novembro de 2020. Ponto 5 – Inscrição secundária. A profissional Júlia 32 

Lobo solicita, em caráter de urgência, a carteira secundária no CRP-03. A mesma 33 

apresentou carta de intenção de contratação para justificativa da urgência. 34 

Encaminhamento. Será enviado documento sinalizando da não necessidade de 35 

secundária neste período e caso não seja suficiente será reavaliada a questão. O que 36 

ocorrer. Ponto 6 - Peças de divulgação - Fala.BR. Apreciação de peças gráficas referentes 37 

à divulgação da plataforma Fala.BR. Encaminhamento. Inserir a logo do CRP-03, verificar 38 



 

 

se a Comunicação considera que a arte contempla a identidade visual que tem sido 39 

construída. Ponto 7 – ABEP. I Seminário Virtual ABEP – Os efeitos da pandemia na 40 

Formação em Psicologia, a realizar-se dias 18 a 21 de novembro de 2020. 41 

Encaminhamento. O Conselheiro Adelvan Alcântara Lima Filho, CRP-03/12187 42 

representará o CRP-03. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela 43 

Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada 44 

por quem é de direito. Salvador, 06 de novembro de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45 


