
 

 

ATA DA 55ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 05 DE FEVEREIRO DE 2021. Ao quinto dia do mês de 2 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, teve início, às 14h a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os; Iara Maria 4 

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

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

Santos, CRP-03/5427. Também estava presente a Coordenadora Geral do CRP-03, 7 

Denyse Fernandes França. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: 8 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto Ciclo de Debates GTPEV; Ponto 2 - GT emergências 9 

e desastres - consulta do CRP-09; Ponto 3 - Repasse Fundo de Seção ao CFP; Ponto 4 - 10 

Imunização Covid-19; O que ocorrer. Ponto 5 – Empresa para serviços de limpeza; Ponto 11 

6 - Projeto capacitação biossegurança; INFORMATIVAS. Ponto 7 – Anuidade 2021 CRP-12 

03; Ponto 8 - ofício n.°1317/2020- SE/CG CFP. Às 13h10min iniciaram-se os debates. 13 

Ponto 1 - Projeto Ciclo de Debates GTPEV. Evento com o tema: Dependência e autonomia 14 

da pessoa idosa: questões para a prática profissional, a realizar-se dia 31 de março de 15 

2021, às 19h. Encaminhamento. Deferido de acordo com o parecer da Comissão de 16 

Saúde, para aprovação do evento proposto para fevereiro/2021. As propostas dos meses 17 

subsequentes serão deliberadas na plenária de fevereiro. Ponto 2 - GT emergências e 18 

desastres- consulta do CRP-09. Encaminhamento. Será discutido na próxima reunião de 19 

Diretoria CRP-03. Ponto 3 - Repasse Fundo de Seção ao CFP. Encaminhamento. 20 

Aprovado o repasse para o CFP dos valores referentes ao Fundo de Seção por pessoas 21 

física e jurídica, no período de 01.11.2020 a 31.12.2020, no valor R$4.145,51(quatro mil 22 

cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e um reais) e do período de 01 a 31.01.2021 no 23 

valor de R$24.147,80 (vinte e quatro mil cento e quarenta e sete e oitenta centavos). Ponto 24 

4 - Imunização Covid-19. Profissionais de clínicas, incluindo autônomas/os, têm 25 

questionado sobre as medidas do CRP-03 acerca do plano de imunização na Bahia e 26 

requerido que o CRP-03 defenda a vacinação de todas/os as/os psicólogas/os. 27 

Encaminhamento. Elaborar resposta, sinalizando que o tema está sendo amplamente 28 

debatido e será apreciado na próxima plenária. O que ocorrer. Ponto 5 – Empresa para 29 

serviços de limpeza. Apreciação do projeto de contratação de empresa para limpeza, 30 

manutenção e jardinagem do CRP-03. A Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 31 

Fernandes França solicita reavaliação da quantidade de prestadoras/es aprovadas/os no 32 

projeto, devido ao retorno das atividades presenciais em fevereiro/2021 e às férias do 33 

servidor Nilvando Simões Meireles em maio/2021. Encaminhamento. Aprovada a inclusão 34 

de mais uma/um prestadora/or de serviço. Ponto 6 - Projeto capacitação biossegurança. 35 

Avaliação de orçamentos para realização de visita in loco na sede e nas subsedes de Feira 36 

de Santana e Vitoria da Conquista para avaliação do local e orientações quanto às medidas 37 

a serem tomadas. Elaboração de protocolos de medidas preventivas para a Covid-19 e 38 



 

 

treinamento de biossegurança para as/os funcionárias/os orientando o uso correto de EPIS. 39 

Encaminhamento.  Deferida contratação de pessoa física, usando o critério de menor valor 40 

de R$2.260,00(dois mil e duzentos e sessenta reais). 6.1) será realizada transposição 41 

orçamentária da conta de reservas. INFORMATIVAS. Ponto 7 – Anuidade 2021 CRP-03. 42 

A 2° parcela da anuidade de 2021 será enviada a partir do dia 08 de fevereiro de 2021. O 43 

setor financeiro do CRP-03 informará o quantitativo de profissionais que está solicitando a 44 

prorrogação do desconto de 10%. 7.1) O CFP foi notificado via ofício CRP-03 n.°10/2021 45 

para resolução urgente dos problemas no Cadastro Nacional das Psicólogas/os, que tem 46 

causado diversas reclamações da categoria. Ponto 8 - ofício n.°1317/2020- SE/CG CFP. 47 

O CRP-03 recebeu o ofício n.°1317/2020- SE/CG CFP, em resposta ao Ofício CRP-03 48 

n.°255/2020, que questionou sobre o período de prorrogação de inscrições secundárias de 49 

cidades limítrofes, de estados diferentes, por exemplo, Juazeiro e Petrolina; o CFP orientou 50 

que as/os profissionais deverão entrar em contato direto com o CFP, através de recurso, 51 

para questões relativas a inscrições secundárias que forem reprovadas nos Regionais. Sem 52 

mais, eu, Denyse Fernandes França, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária 53 

Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. 54 

Salvador, 05 fevereiro de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 55 


