
 

ATA DA 57ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 19 DE FEVEREIRO DE 2021. Ao décimo nono dia do mês de 

fevereiro 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; Iara Maria Alves da 

Cruz Martins, CRP-03/10210; Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; Emmila Di Paula 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do 

CRP-03, Denyse Fernandes França a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré 

da Silva. Justificada a ausência: Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280. A reunião 

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

provisória - Solicitação de urgência; Ponto 2 – Proposta de Convênio – 123MED; Ponto 3 – 

Instalação Aparelho de Ar condicionado – Subsede Sertão/Recôncavo; Ponto 4 – 

Solicitação de divulgação de trabalho acadêmico; Ponto 5 - Celebração Marcus Vinícius; 

Ponto 6 – Utilização de nome social em CIP; Ponto 7 – Psicólogas/os credenciadas/os na 

Polícia Federal; Ponto 8 - Inscrição fora do prazo; Ponto 9 – Solicitação de Atendimento 

presencial; Ponto 10 – Projeto GTPEVC; Ponto 11 – Solicitação da Comissão de 

funcionárias/os do CRP-03; Ponto 12 - Solicitação dos setores do atendimento e financeiro 

do CRP-03; Ponto 13 - Representações presenciais em tempo de pandemia; Ponto 14 – 

SEI do CFP; Ponto 15 - Regulamento de pessoal do CRP-03. O que ocorrer. Às 14h10min 

iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Inscrição provisória - Solicitação de 

urgência. A Sra. Adrielle Oliveira solicita urgência na carteira provisória, alegando a oferta 

de uma vaga de emprego em uma prefeitura municipal, como ela enviou o requerimento um 

dia após o prazo, definiu-se que a pauta seria debatida em diretoria. Encaminhamento. Os 

termos apresentados não caracterizam urgência, pois reservas de vaga na administração 

pública são ilegais e o prazo não foi cumprido. Solicitação indeferida. Ponto 2 – Proposta de 

Convênio – 123MED. O Sr. Guilherme Celeghini, Diretor da 123med, solicita reunião para 

apresentação da plataforma que oferece teleatendimento, pagamento, histórico e 

gerenciamento de documentos. Encaminhamento. Enviar a resolução CRP-03 nº 16/2019 

que dispõe sobre celebração de convênio com o CRP-03. Ponto 3 – Instalação Aparelho de 

Ar condicionado – Subsede Sertão/Recôncavo. O Setor de Compras CRP-03 apresentou 

orçamentos para a instalação do aparelho de ar condicionado da subsede. 

Encaminhamento. Deferida proposta de menor preço, sendo da empresa HB SERVICE: 

R$550,00(quinhentos e cinquenta reais). Ponto 4 – Solicitação de divulgação de trabalho 

acadêmico. Solicitação de divulgação do trabalho Pioneirismo de Nise da Silveira: a arterapia 

no contexto da saúde mental no brasil no século XX, produzido por discentes do Bacharelado 

Interdisciplinar em Humanidades e do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da 

Universidade Federal do Sul da Bahia. Encaminhamento. Indeferido, o CRP não realiza 

este tipo se divulgação. Parabenizar pelo trabalho desenvolvido. Ponto 5 - Celebração 

Marcus Vinícius. Convite a todas as organizações da Psicologia no Brasil para participar da 

celebração, apoiando sua divulgação, trazendo sugestões e se fazendo presentes no dia 04 

de março de 2021. Encaminhamento. Compartilhar o convite com a Comissão de Direitos 

Humanos do CRP-03 sugerindo que o Conselheiro Anderson Fontes Passos Guimarães, 

CRP-03/6680, faça a representação, tendo em vista que o mesmo está acompanhando a 

pauta do 1° prêmio Marcus Matraga de Direitos Humanos. Ponto 6 – Utilização de nome 

social em CIP. Profissional questiona a possibilidade de utilização do nome social como 



 

titular na carteira profissional, foi devidamente orientado conforme Resoluções vigentes, mas 

é necessário definir se a solicitação por escrito pode ser enviada on-line ou precisa ser 

enviada por correios. Encaminhamento. A solicitação poderá ser realizada de forma on-

line, assinada e digitalizada em PDF. Ponto 7 – Psicólogas/os credenciadas/os na Polícia 

Federal. A profissional Helena Castro Ferreira questiona a motivação do CRP-03 não ter 

aderido ao grupo de Psicólogas/os credenciadas/os na Polícia Federal. Encaminhamento. 

Verificada a informação, percebeu-se que se trata do indeferimento pelo CRP-03, da 

participação no I Seminário baiano online de profissionais de psicologia credenciados à 

Polícia Federal, vez que o CRP-03 não participa de eventos promovidos por pessoas físicas, 

dada a grande quantidade de solicitações. Foi informado à solicitante que a COF do CRP-

03, realizaria evento sobre o tema, bem como o registro de dúvidas para serem tratadas, 

frisa-se que logo após a solicitação o CRP-03 transmitiu on-line o Simpósio de Avaliação 

Psicológica, o qual teve pronunciamento sobre o tema da avaliação para porte de armas. O 

que ocorrer. Ponto 8 - Inscrição fora do prazo. A Sra. Daniele Almeida da Silva solicita que 

a documentação seja avaliada na plenária ordinária de fevereiro/2021, entretanto o envio da 

documentação foi fora do prazo. Encaminhamento. Indeferido, a profissional não 

apresentou motivação plausível. Tendo em vista o fluxo dos procedimentos do CRP-03 a 

documentação será apreciada na plenária extraordinária de março/2021. Ponto 9 – 

Solicitação de segunda via de CIP. A profissional Zaíla Tais Teixeira Silva, CRP-03/005409, 

solicita emissão da 2° via da carteira profissional, mesmo tendo sido informada que este 

serviço está suspenso. Encaminhamento. Verificar junto ao atendimento do CRP-03 se há 

histórico da solicitação da profissional, que justifique emissão somente neste caso individual. 

8.1) Será inserido como ponto de pauta da plenária ordinária de 27 de fevereiro de 2021 

sobre o procedimento de emissão da 2° via das carteiras profissionais e de inscrições 

secundárias, a fim de debater se tais serviços serão retomados. Ponto 10 – Projeto 

GTPEVC. O Grupo de Trabalho de Psicologia e Educação de Vitória da Conquista apresenta 

o projeto de live sobre a Lei nº13.935 e a/o psicóloga/o na educação, a realizar-se dia 

27/02/2021, às 19h, com transmissão através do canal do CRP-03 e YouTube. 

Encaminhamento. Solicitar que o GT reveja data e horário de realização da live, priorizando 

de forma que se adeque à disponibilidade do servidor responsável, pois dia 27/02/2021 é 

um sábado à noite, no qual além de ser ter pouca adesão, há maior dificuldade de 

disponibilidade do servidor responsável. Ponto 11 – Solicitação da Comissão de 

funcionárias/os do CRP-03. Considerando a decisão sobre a formação da COMINTER as/os 

servidoras/es solicitam que as atividades para as quais as/os mesmas/os forem 

convocadas/os sejam em dias e horários comerciais. Encaminhamento. Indeferida. Mantida 

decisão anterior de que as/os servidoras/es precisam estar disponíveis, conforme 

necessidades da autarquia, especialmente considerando que se trata de ação pontual, 

motivada pelas necessidades das colaboradoras/es que participarão da formação. A 

organização e as folgas relacionadas às horas trabalhadas no noturno devem ser acordadas 

junto à coordenação e ao RH. Ponto 12 - Solicitação dos setores do atendimento e financeiro 

do CRP-03. Os setores citados informaram à Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 

Fernandes França que tem ocorrido crescimento nas demandas, de forma que não está 

sendo possível dar celeridade ao atendimento à categoria. Encaminhamento. Será 

realizada reunião dia 26 de fevereiro de 2021, às 14h entre a Diretoria e as/os servidoras/es 



 

para dialogar sobre as questões apresentadas. Ponto 13 - Representações presenciais em 

tempo de pandemia. Ocorreu solicitação de auxílio para representação presencial, 

entretanto o posicionamento do CRP-03 de que as representações sejam de forma on-line 

em virtude da pandemia do COVID-19 nunca foi revisado, de modo que não nos atentamos 

que foram realizadas algumas representações presenciais. Encaminhamento. Deferimento 

dos auxílios referente às representações já realizadas. Solicitar ao jurídico do CRP-03 

parecer sobre a questão, a fim de que seja pautada na plenária ordinária de fevereiro/2021. 

Ponto 14 - SEI do CFP. A Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França 

relatou que em reunião com o setor de Informática do CRP-03, foi informada que a internet 

do CRP-03 não é suficiente para atender aos requisitos do SEI, havendo ainda a 

necessidade de compra de scanner específico. Encaminhamento. O scanner será 

adicionado ao projeto de compra em andamento. 14.1) O setor de Compras do CRP-03 irá 

despachar e-mail informando ao CFP o andamento da organização para a instalação do SEI 

no CRP-03. Ponto 15 - Regulamento de pessoal do CRP-03. Encaminhamento. Solicitar 

ao Jurídico do CRP-03 parecer sobre a responsabilidade de construção do regulamento 

pessoal. 15.1) Será realizada reunião entre Jurídico, Setor Pessoal e o Conselheiro Mailson 

Santos Pereira, CRP-03/7767, para avaliar a questão. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por 

atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta 

ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 19 fevereiro de 2021.XXXXXXXXXXX 

 


