
 

 

ATA DA 49ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 04 DE DEZEMBRO DE 2020. Ao quarto dia do mês de 2 

novembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 13h, a Reunião de Diretoria, realizada 3 

de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os: Iara Maria Alves da 4 

Cruz Martins, CRP-03/10210; Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; e Renan Vieira de 5 

Santana Rocha, CRP-03/11280. Ausência justificada: Emmila Di Paula Carvalho dos 6 

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

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

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

Carta/manifesto das entidades; Ponto 2 - Solicitação de entrega de carteira; Ponto 3 – 10 

Renovação de Alvará; Ponto 4 - Projeto Básico Aquisição de Equipamentos e Materiais de 11 

Informática; Ponto 5 - Arquivo deslizante Biblioteca da Sede CRP-03; Ponto 6 – Recesso 12 

CRP-03; Ponto 7 – Biblioteca CRP-03; Ponto 8 - Equipamentos para Subsede Vitória da 13 

Conquista e Crepop; O que Ocorrer. Ponto 9 – Saque FGTS. Às 13h05min iniciaram-se 14 

os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 - Carta/manifesto das entidades. O Instituto Silvia 15 

Lane apresenta a proposta de assinatura da carta/manifesto das entidades, a ser lançada 16 

no III Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social. Manifestação é fruto do trabalho 17 

cooperativo de várias entidades de Psicologia no Brasil. Estas vêm a público para alertar a 18 

população sobre os ataques a que estamos sujeitos, impetrados pelas tecnologias da 19 

chamada inteligência artificial, e posicionarem-se contra o uso antiético dos conhecimentos 20 

da Psicologia nestas empreitadas. Encaminhamento. O CRP-03 assinará a carta. Ponto 21 

2 - Solicitação de entrega de carteira. A profissional Tainar Araújo Cordeiro, CRP-22 

03/IP18108, solicita a entrega da carteira física, por motivos de mudança de estado. 23 

Encaminhamento. Deferida a entrega da Carteira na subsede sudoeste, por tratar-se de 24 

mudança de endereço para outro estado da Federação. 2.1) Será verificado se a 25 

conselheira Monaliza Cirino de Oliveira, CRP-03/9621, poderá realizar a entrega da 26 

carteira. Ponto 3 – Renovação de Alvará. A CLIMEP. Solicita renovação do certificado da 27 

Clínica Médica e Psicológica Especializada do Trânsito LTDA, CNPJ 31.650.137/0001-15, 28 

localizada em Juazeiro/BA. A Responsável Técnica possui uma inscrição Secundária no 29 

CRP-03. Opinativo do Jurídico - Com o advento da Resolução nº 16/2019, que dispõe sobre 30 

o registro e cadastro de pessoas jurídicas, o entendimento do jurídico é de que a inscrição 31 

da responsável técnica no CRP-03 deverá ser principal e não secundária. 32 

Encaminhamento. A renovação deverá ser realizada se a responsável técnica tiver 33 

inscrição principal na Bahia. 3.1) Que o Jurídico e a COF resgatem o processo da empresa 34 

para verificar como foi o processo de Inscrição. Solicitar à COF e ao Jurídico que procedam 35 

com a orientação necessária. Ponto 4 - Projeto Básico Aquisição de Equipamentos e 36 

Materiais de Informática. O projeto foi apresentado considerando a necessidade de 37 

equipamentos que permitam melhor desenvolvimento do trabalho no CRP-03. 38 



 

 

Encaminhamento. Deferido. Ponto 5 - Arquivo deslizante Biblioteca da Sede CRP-03. O 39 

jurídico resgatou o histórico dos serviços e informou que o serviço realizado no mês 40 

12/2018, nos setores da Biblioteca e Arquivo do CRP-03, foi de emassamento e pintura, 41 

mas o mesmo não tem mais garantia, pois foi realizada contratação via compra direta. O 42 

setor informou que os módulos ainda estão na garantia, pois foram adquiridos via adesão 43 

à ata de registro de preço em 2018, com garantia de 05 anos. O setor Jurídico do CRP-03 44 

fez análise pertinente à perda ou não desta garantia e em contato com a empresa Huffix, a 45 

mesma sinalizou a necessidade de retirada total do módulo para evitar desnivelamento do 46 

mesmo R$7.161,00(sete mil e cento e sessenta e um reais). Encaminhamento. Solicitar 47 

ao Jurídico que verifique se o valor cobrado é devido, conforme contrato estabelecido, que 48 

após a avaliação do contrato o Jurídico aponte elementos que possam auxiliar na 49 

negociação para que se obtenha o menor valor. Após parecer do jurídico o ponto será 50 

reavaliado em reunião de Diretoria. Ponto 6 – Recesso CRP-03. Encaminhamento. O 51 

recesso proposto será de 21 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, com 52 

compensação de carga horária dos dias que não forem feriados. A proposta será apreciada 53 

em plenária. Ponto 7 – Biblioteca CRP-03. Referente à aquisição do plano de assinatura 54 

anual de Normas Técnicas da ABNT, o contábil informou que há previsão orçamentária e a 55 

coordenadora da Comissão Editorial entendeu ser importante realizar a assinatura. 56 

Encaminhamento. Assinatura deferida. Ponto 8 - Equipamentos para Subsede Vitória da 57 

Conquista e Crepop. Processo de aquisição de móveis de escritório para as subsedes de 58 

Feira de Santana e Vitória da Conquista e do projeto em fase de elaboração. 59 

Encaminhamento. Deferido. O que ocorrer. Ponto 9 – Saque FGTS. Necessidade de 60 

Liberação do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Encaminhamento. Solicitar 61 

ao Jurídico do CRP-03 ofício junto com a documentação necessária, para informe a Caixa 62 

econômica sobre a mudança de regime de trabalho do CRP-03. No ofício deverão constar 63 

as assinaturas da Advogada Autárquica e a do presidente do CRP-03. Sem mais, eu, Jamile 64 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos 65 

Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 04 dezembro de 66 

2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 67 


