
 

ATA DA 58ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Ao vigésimo sexto 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, Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280. 

Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França 

a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada pela 

leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Edital do Governo Federal – 

Emergências e Desastres; Ponto 2 – Ponto facultativo CRP-03; Ponto 3 - GTPE/VC; Ponto 

4 - Restrições a atendimentos; Ponto 5 – Denúncia; Ponto 6 – Gt anuidades; Ponto 7 – 

Inscrição secundária CRP-03; Ponto 8 - Comunicação com o CFP; Ponto 9 - Ofício CRP-

03 021/2021 - Problemas com o programa Siscaf; Ponto 10 - Oficio-Circular no 

146/2019/CGSEI/CG-CFP; Ponto 11 – Apoio para divulgação; Ponto 12 – Prorrogação de 

Provisória; INFORMATIVAS. Ponto 13 – Plano de retomada CRP-03. O que ocorrer. Às 

14h05min iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Edital do Governo 

Federal – Desastres. A Sra. Renata Costa Teixeira, Analista de Fiscalização e Orientação, 

informa que a comissão de Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres do CRP-09 

solicita articulação do sistema conselhos em relação a Chamada Pública 03/2020 – 

Credenciamento de Instituições que dispõe sobre o credenciamento de organizações não-

governamentais de todo o país que possam responder com propostas de mobilização rápida 

a situações de desastres, calamidades e emergências. Encaminhamento. O e-mail será 

compartilhado com COREPAS para verificação se o debate está sendo realizado na 

CONPAS e quais os possíveis direcionamentos. Ponto 2 – Ponto facultativo CRP-03. O 

Setor Pessoal do CRP-03 solicita deliberação referente ao feriado da sexta-feira santa, 

normalmente a quinta-feira que precede o feriado tem sido ponto facultativo parcial ou 

integral. Encaminhamento. A demanda será analisada na reunião de Diretoria do dia 19 de 

março de 2021. Ponto 3 – GTPE/VC. Live: Lei nº13.935 e o psicólogo na educação, a 

realizar-se dia 16/03/2021, às 19h, com duração de 1h, sendo transmitida no canal do CRP-

03 e YouTube. Encaminhamento. Deferida. Sinalizaremos que caso a CEDUC tenha outras 

propostas referentes à pauta, que se atentem aos prazos, independentemente do período 

pensado para a proposta, a fim de que os eventos possam ser devidamente divulgados e 

contem com a adesão da categoria. Ponto 4 - Restrições a atendimentos. A Sra. Luciana 

Ventin Amoedo, CRP-03/8906, informa sobre uma medida regionalizada para os bairros da 

Pituba, Itapuã e Brotas em Salvador/BA lançada no dia 19/02/2021 e entrou em vigor no dia 

22/02/2021 restringindo o funcionamento de atividades entre elas os serviços de 

atendimento Psicológico. Encaminhamento. A Diretoria do CRP-03 solicitará maiores 

informações à profissional e fará contato e enviará oficio reafirmando a importância da 

Psicologia como serviço de saúde essencial.  Ponto 5 – Denúncia. A Sra. Miriam Trapiá, 

CRP-03/21094, informa que foi realizado contato telefônico convidando-a para uma 

entrevista e que o CRP-03 teria fornecido os dados da profissional. Informa saber que se 

trata de fraude e solicita divulgação pelo CRP-03 Encaminhamento. A Comunicação 

divulgará nota nas mídias sociais informando que não fornece os dados das/os profissionais. 

Ponto 6 – Gt anuidades. Conforme Ofício-Circular nº 21/2021/Auditoria/CG-CFP solicitam a 



 

indicação de técnico para futuros contatos e agendamento de reuniões de trabalho. 

Encaminhamento. O Assessor Contábil do CRP-03, Pedro José M. Ferreira, acompanhará 

a demanda. Ponto 7 – Inscrição secundária CRP-03. O caso da Sra. Gilvânia Lourenço 

Luna, CRP-19/1284, foi retomado após verificação de detalhes sobre a condução da 

autarquia e emissão de parecer do jurídico, que considerou não haver vícios ou erros no 

processo. Encaminhamento. Indeferida solicitação da/o psicóloga/o de que a inscrição 

secundária fosse considerada a partir de 2021. O parecer do jurídico foi acatado, sendo 

verificado que a psicóloga foi devidamente informada sobre o deferimento inicial de seu 

pedido quando da época da solicitação da inscrição secundária e que, além disso, não teve 

qualquer prejuízo, pois no ano de 2020, no qual ela informou desconhecer que teve a IS 

deferida, o exercício profissional estava autorizado em todo o território nacional. Ponto 8 - 

Comunicação com o CFP. Refere-se às afirmações do CFP sobre a autonomia do CRP-03 

em situações em que tal autonomia é limitada, será reiterado a necessidade de normatização 

de questões com o objetivo de cumprir o princípio da legalidade e não caracterizar renúncia 

de receita. Encaminhamento. Será enviado oficio ao CFP reiterando a questão. Ponto 9 - 

Ofício CRP-03 021/2021 - Problemas com o programa Siscaf. Encaminhamento. Será 

solicitada à Implanta a verificação da possibilidade da sincronização de dados seja realizada 

na base do CRP-03. Ponto 10 - Oficio-Circular no 146/2019/CGSEI/CG-CFP. Indicação para 

acompanhamento do processo que dará sequência ao fornecimento de orientações e ao 

recebimento de informações específicas de cada Regional para a implantação do SEI. 

Encaminhamento. A responsável pelo setor de Compras do CRP-03, Daniela Cerqueira S. 

Laurentino, o Técnico de informática do CRP-03, Rogério dos Santos Uzeda e a Conselheira 

Secretária do CRP-03, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427, representarão 

o CRP-3. Ponto 11 – Apoio para divulgação. O Departamento de Psicologia da Sociedade 

Brasileira de Diabetes solicita apoio para a divulgação da pesquisa “Psicologia e diabetes 

no Brasil: Um mapeamento de profissionais e intervenções”. Encaminhamento. Deferida, 

conforme parecer positivo da COF. Compartilhar com a Comunicação para as devidas 

providências. Ponto 12 – Prorrogação de Provisória. A Sra. Adrianne Modesto Moreira, 

CRP-03/17551, solicita adiamento do prazo da carteira provisória, a mesma informa que 

devido ao estado de pandemia está impossibilitada de retirar o diploma e enviar as 

respectivas documentações. Encaminhamento. Deverá ser solicitado o diploma 

digitalizado, conforme parecer do jurídico. 12.1) O Jurídico do CRP-03 construirá resposta à 

profissional. INFORMATIVAS. Ponto 13 – Plano de retomada CRP-03. Em virtude do 

endurecimento das medidas sanitárias e as informações de ocupação de 80% dos hospitais 

na cidade de Salvador, as/os servidoras/es desejam interrupção dos atendimentos 

presenciais, no entanto, a comissão do plano de retomada entende que a melhor opção será 

manter o agendamento das entregas presenciais, reformulando a escala das/os 

servidoras/es. A questão será debatida na plenária ordinária, em 27 de fevereiro de 2021. 

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, 26 fevereiro de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


