
 

ATA DA 52ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 11 DE JANEIRO DE 2021. Ao décimo primeiro dia do mês de 

janeiro do ano de dois mil e vinte e um, teve início, às 15h, a Reunião de Diretoria, realizada 

de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os: Emmila Di Paula 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210; 

Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280. 

Também estava presente a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França. A 

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

em virtude de horas extras; Ponto 2 – Queixa ouvidoria CFP Angélica Amanda Seixas; 

Ponto 3 – Solicitação de apoio a publicações de estudantes de Psicologia; Ponto 4 - 

Renovação Alvará CLIMEP Juazeiro; Ponto 5 – Solicitação de remoção Shangai Fontoura; 

Ponto 6 – Levantamento Pandemia COVID; Ponto 7 - Indicação CETRAN; Ponto 8 – 

Eletroeletrônicos Subsede Vitória da Conquista; Ponto 9 - Solicitação de declaração; Ponto 

10 – Projeto Básico Jovem Aprendiz; Ponto 11- Sensores de alarme; Ponto 12 – Solicitação 

Roselita Gesser; Ponto 13- Treinamento para retomada das atividades presenciais; O que 

ocorrer. Às 15h03min iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Folga em 

virtude de horas extras. CREPOP envia quadro de horas extras da equipe e a assessora de 

RH Maria Sônia Carvalho das Neves, informa que não é possível pagar hora extra durante 

home-office. Encaminhamento. 1.1 - As horas trabalhadas a mais serão zeradas através 

de folgas durante a semana. 1.2 - As próximas horas extras precisam analisadas pela 

diretoria. 1.3 - CREPOP e comissões devem buscar concentrar representações em reuniões 

a colaboradoras/es do CRP-03 e não a servidoras/es. Ponto 2 – Queixa ouvidoria CFP 

Angélica Amanda Seixas. Profissional alega que solicitou cancelamento, informa que desde 

2010 não atua como psicóloga e solicita perdão de dívida.  A profissional se queixa referente 

à conduta do CRP-03 quando foram enviadas técnicas fiscais ao seu endereço, a fim de 

orientar sobre as possíveis foram de resolução de algumas demandas. O jurídico e a COF 

resgataram o histórico. Encaminhamento. Responder à profissional conforme orientação 

do jurídico, justificando o porquê das decisões anteriores e a impossibilidade perdão de 

dívidas, a não ser nos termos normativos, conforme já orientado. Ponto 3 – Solicitação de 

apoio a publicações de estudantes de Psicologia. Estudante solicita que o CRP-03 divulgue 

trabalhos acadêmicos e seu site. Encaminhamento. Informar que o CRP não realiza tal tipo 

de serviço, sendo inviável fazê-lo, de forma que tais publicações devem ser pensadas junto 

à IES. Ponto 4 - Renovação Alvará CLIMEP Juazeiro. Solicitação de renovação de alvará 

sendo que as responsáveis técnicas possuem inscrição secundária junto ao CRP-03. 

Jurídico compreende que as normativas exigem que a inscrição da responsável técnica seja 

principal e não secundária. Encaminhamento. Solicitação indeferida, com fulcro no parecer 

do jurídico. Ponto 5 – Solicitação de remoção Shangai Fontoura. O servidor solicita remoção 

de Salvador para Feira de Santana. Encaminhamento. Solicitar pareceres do jurídico, da 

coordenação e do RH, para apreciação do plenário Ponto 6 – Levantamento Pandemia 

COVID. Comunicação questiona sobre direcionamentos relacionados aos relatórios 

referentes ao levantamento sobre saúde mental em temos de pandemia. Encaminhamento. 

Despachar conforme apreciação e parecer do CREPOP. Ponto 7 - Indicação CETRAN. 



 

Psicóloga Patrícia Bonfim solicita representar o CRP na cadeira do CETRAN. 

Encaminhamento. Pauta de plenária. Ponto 8 – Eletroeletrônicos Subsede Vitória da 

Conquista. Solicitação de compra de objetos necessários à subsede. Encaminhamento. 

Menor valor orçado para aquisição dos itens foi com a Magazine Luiza no valor total de R$ 

1.003,86. Aprovada aquisição conforme menor preço. Ponto 9 - Solicitação de declaração.  

Carine Macêdo solicita declaração com assinatura que possa ser autenticada, a fim de 

participar de processo seletivo. Encaminhamento. Informar que pode ser enviada por 

correios. Ponto 10 – Projeto Básico Jovem Aprendiz. Proposta do projeto com duas/ois 

jovens aprendizes para Salvador, uma/m para Feira de Santana, outra/o para Vitória da 

Conquista. Encaminhamento.  Resgatar definição de plenária e verificar especificidades 

com o jurídico, para definição conforme normas legais. Ponto 11- Sensores de alarme. A 

empresa Escudo detectou a necessidade de substituição de 04 sensores que não estão 

funcionando corretamente (lentes cegas), e encaminhou orçamento para substituição.  

Encaminhamento. Aprovada aquisição dos sensores com a empresa escudo, que 

apresentou menor valor, sendo duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos 

(R$ 269,96) pelos quatro sensores. Ponto 12 - Solicitação Roselita Gesser. Profissional 

realiza queixa informando que solicitou o título de especialista em fevereiro de 2020 e não 

recebeu. Solicita resolução da questão. Encaminhamento. Solicitar que a comissão 

responsável resgate o histórico, acessando a pasta da profissional. Ponto 13- Treinamento 

para retomada das atividades presenciais. Encaminhamento. Estão sendo analisadas 

possibilidades de treinamento on-line gratuitos e também feitos orçamentos para análise. 

Sem mais, eu, Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem 

é de direito. Salvador, 11 de janeiro de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


