
 

ATA DA 54ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 29 DE JANEIRO DE 2021. Ao vigésimo nono dia do mês de 

janeiro do ano de dois mil e vinte e um, teve início, às 14h, 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; 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. Foi justificada a ausência da conselheira Iara Maria 

Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto básico jovem aprendiz; Ponto 2 – Projeto 

básico serviços de limpeza, conservação e jardinagem; Ponto 3 – Projeto básico consultoria 

em biossegurança; Ponto 4 - Redução de carga horária de servidores; Ponto 5 – Arquivo 

deslizante biblioteca; INFORMATIVAS. Ponto 6 – Reativação – parcelamento de taxa; 

Ponto 7 – Anuidade 2021. Ponto 8. Férias coordenação geral e assessora de RH. O que 

ocorrer. Às 14h03min iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto 

básico jovem aprendiz; Encaminhamento. 1.1- Serão contratadas/os duas/ois jovens 

aprendizes na sede. 1.2- Conforme deliberação de plenária o jurídico foi questionado sobre 

as possibilidades de contratação de estagiária/o para a subsede Vitória da Conquista e por 

meio do parecer 08/2021, opinou que a lei só permite contratação de uma/m estagiária, 

considerando a quantidade de servidoras/es da subsede. A diretoria deliberou conforme 

parecer do jurídico, Vitória da Conquista terá uma/m estagiária/o de nível médio. Denyse 

França ficará responsável pelos ajustes e encaminhamentos e verificação da bolsa de 

estágio de nível médio.  Ponto 2 – Projeto básico serviços de limpeza, conservação e 

jardinagem. Encaminhamento. Considerando o não funcionamento das subsedes durante 

a pandemia, os serviços não serão cotados considerando as subsedes. Quando houver a 

retomada dos atendimentos nas subsedes, pagar via RPA. Ponto 3 – Projeto básico 

consultoria em biossegurança. Comunicação solicitou inserção de fornecimento de dados 

para a produção de peças gráficas de comunicação interna e revisão de peças gráficas de 

comunicação interna. Encaminhamento.  Projeto deferido. Reprovada a revisão de peças 

gráficas, que não seria de responsabilidade da empresa. Ponto 4 - Redução de carga horária 

de servidores. Encaminhamento. Os relatórios médicos dos servidores Everton de Jesus 

da Silva e Vilard Santos Melo estão vencidos e devem ser apresentados novos para 

manutenção da redução de carga horária. Em posse dos relatórios de ambos os servidores, 

encaminhar para a CTMED, para análise do médico do trabalho, para posterior análise pela 

diretoria.  Ponto 5 –  Arquivo deslizante biblioteca. Conforme parecer com o jurídico o serviço 

será realizado com a mesma empresa que produziu e instalou os módulos, a empresa Huffix.  

INFORMATIVAS. Ponto 6 – Reativação – parcelamento de taxa.  Profissional Michele 

Batista solicitou parcelamento da taxa de reativação e foi respondida sobre a 

impossibilidade. Ponto 7 – Anuidade 2021. Informado que há roblemas no site a Implanta 

foi acionada, bem como o CFP já foi acionado, mas ainda não houve retorno. Ponto 8. Férias 

coordenação geral e assessora de RH. Denyse França informa que ela e a assessora de Rh, 

Maria Sônia Carvalho das Neves, terão que cancelar as férias em fevereiro, devido à 



 

quantidade de demandas. Diretoria anui. Sem mais, eu, Emmila Di Paula C. Dos Santos, 

lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 22 de janeiro de 2021. XX 


