
 

ATA DA 59ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1 

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

de dois mil e vinte e um, teve início, às 14h, a Reunião de Diretoria, realizada de modo 3 

totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os; Iara Maria Alves da Cruz 4 

Martins, CRP-03/10210; Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; Emmila Di Paula Carvalho 5 

dos Santos, CRP-03/5427, Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280; Washington 6 

Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055. Também estavam presentes a Coordenadora 7 

Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, a Advogada do CRP-03, Mirela Oliveira de 8 

Lima OAB/Ba 29358 e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A 9 

reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 –10 

Contratação CRP-03; Ponto 2 – Cobrança de anuidade CRP-03; Ponto 3 - Cancelamento 11 

de Inscrição Profissional; Ponto 4 – Anuidade ABEP 2021; Ponto 5 - Sentença processo_ 12 

1028475-74.2020.4.01.3300 - Procedimento comum cível. Ponto 6 - Requerimento de 13 

revisão da Resolução CFP 1/2018; Ponto 7 - Live do GTPE/FS; Ponto 8 - Projeto de ações 14 

da COMREG; Ponto 9 – Ciclo de debates GTPEV; Ponto 10 – Parecer Jurídico CRP-03 – 15 

Licitação; Ponto 11 - Programa jovem talento CIEE; Ponto 12 – Carga Horária – Assessoras 16 

da COMINTER; O que ocorrer. Ponto 13 – Fundo de seção. Às 14h05min iniciaram-se 17 

os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Contratação CRP-03. Realização da Seleção 18 

Pública Simplificada para preenchimento de vagas de assistente organizacional de nível 19 

médio/técnico, em regime temporário de direito administrativo. A pauta foi apreciada e 20 

aprovada em plenária e estão sendo dados os direcionamentos. O jurídico fez ponderações, 21 

informou que desaconselha que tal processo seja realizado, pois o adequado e fazer o 22 

concurso. A diretoria ponderou que a pandemia impossibilita a realização do concurso e 23 

diante do grande aumento de demandas é preciso aumentar a quantidade de servidoras/es. 24 

Encaminhamento. Foram definidos os detalhes. Será produzida resolução instituindo a 25 

comissão. Será construído documento com as justificativas para a realização do processo 26 

seletivo, por tratar-se de necessidade imediata do CR-03 para manutenção da qualidade dos 27 

serviços. A comissão revisará o edital e dará seguimento aos trâmites com o suporte do 28 

jurídico. Confirmadas as nomenclaturas das funções: 02 Assistentes para Sede, 01 29 

Assistente para Contas a Receber, 01 Assistente Contábil e 01 Técnico de Informática. 30 

Ponto 2 – Cobrança de anuidade CRP-03. O Sr. Jutaí Nunes informa ter recebido retorno 31 

pela Gerente da Ouvidoria do Conselho Federal de Psicologia, citando a Lei 5.766/1971, 32 

dispondo que o profissional deve negociar diretamente com o CRP-03, referente à cobrança 33 

de anuidade de pessoa jurídica para Sociedade Limitada Unipessoal. Encaminhamento. 34 

2.1) O profissional deverá apresentar solicitação assinada e digitalizada, para que seja 35 

apreciada em plenária. Será construído relatório com o histórico do que foi tratado, a fim de 36 

fundamentar a decisão do plenário. Ponto 3 - Cancelamento de Inscrição Profissional. A 37 

Sra. Roselane O. da Silva alega ter solicitado cancelamento da inscrição profissional em 38 

2014, o setor jurídico do CRP-03 enviou notificação à profissional em dezembro/2020 39 

constatando que a profissional encontra-se ativa no siscaf e solicitou aos setores de 40 

atendimento e arquivo, informações sobre os documentos constantes na pasta da 41 

profissional. Não há registros na pasta, a profissional não possui protocolo. Informado pelo 42 



 

arquivo que a CIP definitiva foi solicitada em 2014, em 2015 a profissional realizou 43 

pagamento da anuidade e não há CIP definitiva na pasta. Jurídico opinou que não há 44 

possibilidade de permitir cancelamento retroativo, pois não há comprovação, só sendo 45 

possível caso a profissional apresente o protocolo. Encaminhamento. Indeferida a 46 

solicitação da profissional, que deverá ser orientada a solicitar o cancelamento. Ponto 4 – 47 

Anuidade ABEP 2021. A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP envio 48 

informativo sobre anuidade. Encaminhamento. Deferido o pagamento da anuidade 2021, 49 

no valor de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais). Ponto 5 - Sentença processo_ 50 

1028475-74.2020.4.01.3300 - Procedimento comum cível. Trata-se de ação ordinária 51 

ajuizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 3° região em face da União Federal, 52 

objetivando comando judicial para declarar a ilegalidade da Portaria no 544/2020 do 53 

Ministério da Educação. A sentença da Portaria do MEC foi proferida e o Conselho Regional 54 

de Psicologia foi sucumbente e a condenação dos honorários em favor da União foi de 55 

R$4.000,00(quatro mil reais). Encaminhamento. Definiu-se que não recorreremos, será 56 

publicizada a decisão, lamentando a impossibilidade do CRP-03 em colaborar com decisões 57 

sobre a formação da/o psicóloga/o. Ponto 6 - Requerimento de revisão da Resolução CFP 58 

01/2018. A Sra. Eugênia Rodrigues, Porta-voz da campanha No Corpo Certo solicita diálogo 59 

acerca da Resolução n.°1/2018, emitida pelo Conselho Federal de Psicologia. 60 

Encaminhamento. Ponto será debatido em plenária de março/2021. Ponto 7 - Live do 61 

GTPE/FS. Projeto de live: Contribuições da Psicologia Escolar no processo de inclusão na 62 

rede municipal de ensino, a realizar-se em 19/02/2021, às 19h, com duração de 1h, sendo 63 

transmitida no canal do CRP-03 e youtube. Encaminhamento. Deferido. Ponto 8 - Projeto 64 

de ações da COMREG. Projeto de evento: Políticas públicas, empregabilidade, saúde e fim 65 

das violências, a realizar-se de 20 a 26 de março de 2021, sendo solicitada a presença do 66 

Técnico de informática e das servidoras do setor de Comunicação. Com a seguinte 67 

programação: 06/03/2021 - Reunião InterGTs (GT de Psicologia, Sexualidades e Identidades 68 

de gênero e GT de Psicologia e Políticas para Mulheres), com o tema; Pensando o ser 69 

mulher no Nordeste: do mito da democracia às violências sexual e de gênero. 8.1. 70 

08/03/2021- Participação no 8M em atividade virtual com o tema principal: Mulheres vivas e 71 

na luta pelo fora Bolsonaro. 8.2. 20/03/2021 - Reunião GTPPM de Feira de Santana com 72 

profissional convidada: Mulheres na Política e a importância dos coletivos para a criação e 73 

fortalecimento dos direitos das mulheres. 8.3. 22/03/2021 - Live da COMREG e CDH: Tema: 74 

Empregabilidade e impactos da pandemia para a psicologia. 8.4. 24/03/2021 - Live da 75 

COMREG e CDH. Tema: Direitos reprodutivos e desafios para a psicologia na pandemia no 76 

lidar com a interrupção voluntária da gravidez. 8.5. 25/03/2021 - Participação em Roda de 77 

Conversa do GT Psicologia e Políticas para Mulheres, de Feira de Santana, com a Empresa 78 

Júnior da FTC, sob o tema: Saúde feminina: trabalho remunerado e trabalho doméstico. 8.6. 79 

26/03/2021 - Live da COMREG e CDH. Tema:Mulheres, intereseccionalidades e 80 

perspectivas da atuação em psicologia na pandemia. Encaminhamento. Deferidas as 81 

intervenções propostas, com exceção da atividade do 8M, por conta do título do evento 82 

direcionar-se a um viés político partidário que, institucionalmente, compreendemos ser 83 

melhor não demonstrar envolvimento no momento. Como forma de ainda vermos a 84 



 

Psicologia representada neste evento, sugerimos que o Coletivo Psicologias em Movimento, 85 

parceiro desta gestão, realize a representação nesta ocasião. Ponto 9 – Ciclo de debates. 86 

A Sra. Doris Rabelo, coordenadora do GTPEV solicita os dias 7 e 8 ou 28 e 29 de abril/2021 87 

para realização do ciclo de palestras deferido anteriormente em plenária. Encaminhamento. 88 

Deferido. Dia 28 de abril de 2021 ocorre a Palestra: Dependência e autonomia da pessoa 89 

idosa: questões para a prática profissional e dia 29 de abril de 2021, ocorre a Mesa redonda: 90 

Saúde mental na velhice, das 19h às 21h30. Informar que os eventos a serem unificados 91 

devendo ter ao menos 4 horas, minimizando a quantidade de dias de transmissão. Ponto 92 

10 – Parecer Jurídico CRP-03 – Licitação. Justificativa elaborada pelos membros da 93 

Comissão de Licitação acerca do parecer do setor jurídico sobre a contratação de prestador 94 

de serviços gerais, dispensa de licitação 02.2021. Encaminhamento. O processo licitatório 95 

procederá com base nos pontos explicitados pela Comissão de Licitação do CRP-03. O 96 

presidente do CRP-03 assinará os documentos necessários, vez que a comissão de licitação 97 

está com dificuldades em dar prosseguimento às demandas. O coordenador da Comissão 98 

será contatado, a fim de que se defina a situação da comissão. Ponto 11 - Programa jovem 99 

talento CIEE. O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE lançou o programa Jovem 100 

Talento CIEE, estágio para estudantes do ensino médio que alia oportunidade de ingresso 101 

ao mundo do trabalho com capacitação EAD e propõe que o RP faça adesão ao programa.  102 

Encaminhamento. Indeferido, o CRP-03 irá firmar contrato com a Empresa Espro, para 103 

contratar Jovens Aprendizes, pois a mesma ofereceu o menor preço, conforme Processo de 104 

Dispensa Nº 05.2021. Dessa forma, fica inviável a celebração de convênio com o CIEE, já 105 

que o mesmo pressupõe uma parceria, mas em realidade pretende vender seus serviços. 106 

Ponto 12 – Carga Horária – Assessoras da COMINTER. Tendo em vista a participação na 107 

Formação da COMINTER que acontecerá de 09 a 12/03/21 e de 06 a 09/04/21, as 108 

Psicólogas/Assessoras Técnicas Irani Santos Silva, CRP-03/15823 e Maria Cláudia Barreto, 109 

CRP-03/12904, propõe participar da formação, utilizando o turno semanal de 4h 110 

disponibilizadas às atividades da COMINTER, que seria distribuído nas atividades à noite. 111 

As horas excedentes seriam consideradas como aprendizado. Encaminhamento. Definiu-112 

se que o tempo referente à participação na formação da COMINTER, deve ser descontado 113 

na carga horária da semana, com descontos diários ainda que no horário que estaria 114 

disponível para e-psi e especialista. A diretoria entende que a disponibilidade considera as 115 

necessidades da autarquia, sendo a formação da COMINTER o foco nesta semana e na 116 

segunda semana de formação, bem como compreende não haver qualquer prejuízo para as 117 

outras comissões, vez que quando houve necessidade, demandas da COMINTER ficaram 118 

em aguardo, para que fosse possível adiantar demandas das outras comissões. O que 119 

ocorrer. Ponto 13 – Fundo de seção. O CFP enviou o ofício nº 333/2021 solicitando previsão 120 

do repasse de fundo de seção referente aos meses de novembro e dezembro 2020 e ao 121 

mês de janeiro 2021, informando que o levantamento foi realizado com as identificações 122 

encaminhadas até o dia 02 de março de 2021. Encaminhamento. Os repasses foram 123 

realizados nos dias 05/02, 08/02 e 09/02/2021. Informaremos ao CFP a devida transferência 124 

dos valores correspondentes ao Fundo de Seção, inclusive demarcando a improcedência da 125 

cobrança indicada. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela 126 



 

Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada 127 

por quem é de direito. Salvador, 05 março de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 128 


