
 

 

ATA DA 56ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 12 DE FEVEREIRO DE 2021. Ao décimo segundo dia do 2 

mês de 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; Emmila Di 5 

Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427. Também estava presente a Secretária 6 

Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. Justificada a ausência: Renan Vieira de 7 

Santana Rocha, CRP-03/11280. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: 8 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Contrato da Escudo; Ponto 2 – Faculdade IDE; Ponto 3 – 9 

Projeto Psicoterapia Solidária On-line; Ponto 4 – Inscrição Secundária/Revisão do Parecer; 10 

Ponto 5 – Projeto do GTPE de Feira de Santana; Ponto 6 – Projeto live GTPE Salvador. 11 

Ponto 7 - renovação contrato aluguel Subsede Sudoeste; Ponto 8 – Ofício Circular 12 

02/2021/SINSERCON-BA; Ponto 9 - Formação da COMINTER 2021; O que ocorrer. Às 13 

13h10min iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Contrato da Escudo. Apreciação do 14 

orçamento referente à verificação das câmeras que estão sem imagem e redefinição do 15 

login e senha de acesso ao sistema. O contrato atual com a empresa Escudo encerra em 16 

junho/2021 e não será possível a renovação. Encaminhamento. O CRP-03 manterá o 17 

contrato com a empresa Escudo até o fim do contrato, a senha de acesso será de 18 

responsabilidade do Técnico de Informática do CRP-03, Rogério Uzêda, para suporte até 19 

o fim do contrato. 1.1) Deferida a assistência técnica para as câmeras, sendo o valor da 20 

visita R$100,00(cem reais). Ponto 2 – Faculdade IDE. Em face dos argumentos expostos 21 

no Ofício CRP-03 n.°328/2020 indeferindo a celebração do convênio com a Faculdade IDE, 22 

a instituição apresentou recurso explanando acerca dos ajustes solicitados referentes à 23 

Pós-graduação em Gerontologia, como também a de Psicologia Hospitalar. 24 

Encaminhamento. A solicitação será apreciada após parecer da COF em relação aos 25 

testes que são utilizados nos cursos. Ponto 3 – Projeto Psicoterapia Solidária On-line. O 26 

projeto tem o objetivo de prover, de forma on-line em caráter voluntário, atendimento 27 

psicológico e psiquiátrico a pessoas em situação de risco social e emocional. Solicitação 28 

de apoio à divulgação. Baseado no conceito de um projeto piloto o mesmo iniciará na cidade 29 

de Porto Alegre/RS, capital brasileira com o maior índice de suicídio no país e, 30 

posteriormente, para todo o território nacional. Encaminhamento. Indeferida a publicização 31 

do material, tendo em vista o posicionamento do CRP-03 referente ao voluntariado. 32 

Compartilhar a Nota Conjunta entre CRP-03 e SINPSI-BA. Ponto 4 – Inscrição Secundária 33 

/ Revisão do Parecer. A profissional Gilvânia Lourenço Luna, CRP-19/1284, com inscrição 34 

secundária no CRP-03, solicita retificação no prazo de validade da inscrição secundária, 35 

uma vez que a mesma informa que o pedido foi realizado em meados de 2019 que não 36 

obteve retorno. Encaminhamento. 4.1) Será Solicitado parecer do jurídico do CRP-03 37 

sobre a questão. 4.2) Após análise de especificidades do caso e parecer do jurídico, será 38 



 

 

dado retorno a profissional sobre as medidas tomadas. Ponto 5 – Projeto do GTPE de Feira 39 

de Santana. Apreciação do projeto Live: Contribuições da Psicologia Escolar no processo 40 

de inclusão na rede municipal de ensino, a realizar-se 12/02/2021, às 19h. Com o objetivo 41 

de discutir sobre como as psicólogas/os escolares podem contribuir para o fortalecimento 42 

do processo de inclusão nas redes municipais de educação. Encaminhamento. Indeferido, 43 

tendo em vista a data de envio do projeto, não tendo tempo hábil para organização e 44 

divulgação do evento. Ponto 6 – Projeto live GTPE Salvador. O gt contribuirá com a 45 

campanha: "A Psicologia na rede pública e educação básica: fazeres e mobilização", com 46 

a live intitulada: O retorno às aulas: estratégias de cuidado e acolhimento na rede pública 47 

de educação básica, a realizar-se dia 18 de fevereiro de 2021, as 19h. Encaminhamento: 48 

Deferido. Ponto 7 - Renovação contrato aluguel Subsede Sudoeste. Será necessária a 49 

renovação do aluguel do imóvel da subsede sudoeste, sendo o valor do aluguel em 2021 50 

de R$1.590,17(um mil quinhentos e noventa reais e dezessetes centavos). 51 

Encaminhamento. Deferida. Verificar com as conselheiras da região sobre o prazo de 52 

renovação do contrato. Ponto 8 – Ofício Circular 02/2021/SINSERCON-BA. Solicitação de 53 

concessão de folga às/aos Servidores nos dias 15, 16 e 17.02.2021 em virtude do 54 

estabelecimento de ponto facultativo – Carnaval e Quarta-feira de Cinzas – nos referidos 55 

dias. Encaminhamento. O CRP-03 funcionará normalmente, obedecendo as 56 

determinações do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador que 57 

suspenderam o ponto facultativo nas datas que aconteceria o carnaval 2021. Ponto 9 - 58 

Formação da COMINTER 2021. A Conselheira Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-59 

03/10210, informa que as/os servidoras/es solicitam que a formação não seja realizada à 60 

noite, mas no diurno. Encaminhamento.  A formação será mantida no noturno, pois esta 61 

se trata da necessidade da autarquia no momento. As horas extras poderão ser 62 

descontadas do banco de horas referente ao recesso de fim de ano de 2020. Sem mais, 63 

eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di 64 

Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 12 65 

fevereiro de 2021.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 66 


