
 

ATA DA 61ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

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

do ano de dois mil e vinte e um, teve início, às 14h07min, a Reunião de Diretoria, realizada 

de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os; Mailson Santos 

Pereira, CRP-03/7767; Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427, Renan Vieira 

de Santana Rocha, CRP-03/11280; Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-

03/18055; Vanina Miranda da Cruz, CRP-03/3228; Ana Caroline Moura Cabral, CRP-

03/5541; Catiana Nogueira dos Santos, CRP-03/10974. Também estavam presentes a 

Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França a Secretária Executiva do CRP-

03, Jamile Tamandaré da Silva. Ausência Justificada: Iara Maria Alves da Cruz Martins, 

CRP-03/10210. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Ponto facultativo – Sexta-feira da paixão; Ponto 2 - Carta de 

Posição Suicídio; Ponto 3 – Planejamento estratégico; Ponto 4 – 2° etapa do Webinário 

Nacional Psicologia na Execução Penal; Ponto 5 – Cancelamento de Inscrição profissional; 

Ponto 6 – Suporte a Psicóloga; Ponto 7 - Aditivo Manutenção em Central Telefônica; Ponto 

8 – CITAÇÃO/ JFBA; Ponto 9 - Reativação e Carteira Permanente; Ponto 10 - Plenárias 

extraordinárias por vaga de emprego; O que ocorrer. Ponto 11 – Retorno às atividades 

laborais após solicitação de licença para tratar de assuntos pessoais; Ponto 12 – Retomada 

dos prazos processuais - COE; Ponto 13 - Falha no sistema Siscaf; Ponto 14 – Plano de 

Saúde; Ponto 15 – Plenária Extraordinária com pauta única. Às 14h05min iniciaram-se os 

debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Ponto facultativo – Sexta-feira da paixão. 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. Deferido ponto facultativo parcial no dia 01/04/2021, no período 

da tarde. Ponto 2 - Carta de Posição Suicídio. O CRP-03 recebeu e-mails de psicólogo 

informando que Presidente da República em sua live semanal, em seu canal pessoal, leu o 

conteúdo de uma suposta carta suicida atribuída a um trabalhador endividado, relacionando 

tal situação às medidas de restrição devido à COVID. O profissional solicita posicionamento 

do CRP-03. Encaminhamento. No momento o CRP-03 não irá se posicionar publicamente. 

Ponto 3 – Planejamento estratégico. Encaminhamento. Despachar para todos os setores 

e comissões solicitando que revejam toda a matriz com as ações, conferindo as informações. 

3.1) Solicitar que a Assessoria Contábil preencha a coluna da rubrica de cada ação. 3.2) 

Solicitar que as pessoas atentem que o planejamento é de 2021 a 2023, logo, não deve 

constar ações que tenham como prazo 2024. 3.3) As metas precisam ser concretas e viáveis, 

pois serão utilizadas para verificar o cumprimento do planejamento e construção do relatório 

anual. Logo, as metas precisam ser de acordo com o que de fato pode ser cumprido no 

período de vigência do planejamento, inclusive, em contexto de pandemia. 3.4) As ações 

devem considerar o que foi construído no orçamento para 2021. Logo, se a ação não foi 

inserida na organização do orçamento de 2021 ela não pode entrar no planejamento 

estratégico como para ser executada em 2021 e sim, só em 2022 ou 2023. Ponto 4 – 2° 

etapa do Webinário Nacional Psicologia na Execução Penal. O Conselho Regional de 

Psicologia do Rio de Janeiro – CRP-05, o evento 2° etapa do Webinário Nacional Psicologia 



 

na Execução Penal em plataforma on-line acontecerá nos dias 8 e 9 de abril de 2021, das 

9h às 18h e terá como tema geral "Psicologia e as políticas públicas na execução penal: 

desafios e avanços rumo a práticas libertárias". Encaminhamento. Divulgar o evento e 

solicitar à COMDH que indique representante para acompanhar a atividade. 4.1) A 

Conselheira Vanina Miranda da Cruz, CRP-03/3228 se disponibilizou para acompanhar o 

evento parcialmente. Ponto 5 – Cancelamento de Inscrição profissional. A profissional 

Mariana Wagner, CRP-03/03555, alega ter solicitado cancelamento de inscrição profissional 

em março de 2020. Envia protocolo de entrega e o faz com mediação de advogada/o, 

informando que tem recebido cobrança das anuidades de 2020 e 2021. A demanda foi 

despachada para verificação pelo atendimento, que informou que não foi enviada a CIP ou 

boletim de ocorrência. No entanto, a profissional não foi informada sobre as pendências. O 

setor não elucidou o porquê do erro na condução do caso. Encaminhamento. Deverá ser 

solicitado boletim de ocorrência e carta de próprio punho, envio por correios para efetivação 

do pedido conforme os trâmites institucionais. O cancelamento será retroativo, considerando 

a data de protocolo em março de 2020. As anuidades de 2020 e 2021 serão extintas. Ponto 

6 – Suporte a Psicóloga. Profissional entra em contato solicitando suporte que envolve 

questões de saúde mental. Encaminhamento. Questionar à profissional qual o suporte 

desejado e analisar qual a melhor condução para garantir o devido suporte 6.1) Informar a 

realização de eventos diversos, buscando sensibilizar a categoria e a sociedade sobre a 

importância da atenção integral em saúde, no período de pandemia e que os mesmos são 

realizados on-line. 6.2) A COF acionará o CIEVE/NEPS, solicitando suporte nesta questão. 

Ponto 7 - Aditivo Manutenção em Central Telefônica. Apreciação do processo de aditamento 

do contrato de manutenção em Central Telefônica. Encaminhamento. Deferida a empresa 

CTL Telecom, no valor de R$275,27(duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos. 

Ponto 8 – CITAÇÃO/ JFBA. Repautada a demanda com apreciação da peça de contestação 

já revisada pela COF, por duas advogadas do CRP-03 e pela conselheira secretária Emmila 

Carvalho. Encaminhamento. Deferida a contestação de defesa apresentado pelo Jurídico. 

Ponto 9 - Reativação de Carteira Permanente. O Sr. Rodrigo Pinto solicita a reativação e 

emissão da carteira definitiva na plenária de 27/03, o mesmo informa que o e-mail enviado 

ao Setor Financeiro do CRP-03 não foi respondido em tempo hábil, impossibilitando o 

pagamento para enviar a documentação completa até 12/03, o que foi feito em 15/05. 

Encaminhamento. Identificamos o envio de documentação em 12/03/2021 solicitando 

regularização da inscrição e da situação financeira, faltando algumas documentações, será 

considerado o envio como data de protocolo, vez que ainda que faltem documentos, a data 

registrada é a de encaminhamento da documentação inicial. 9.1) Deferida a apreciação na 

Plenária 27/03/2021. Ponto 10 -Plenárias extraordinárias por vaga de emprego. Duas 

demandas de adiantamento de inscrição, antes da plenária de 27/03. As profissionais 

Caroline e Tais apresentam proposta de vaga de emprego e declaração especificando data 

limite para a contratação. Encaminhamento. Será realizada plenária extraordinária em 22 

de março de 2021, caso seja resolvida pendência em relação ao certificado enviado, o qual 

não registra data de colação de grau. A conselheira Emmila Carvalho registra que é contrária 

ao deferimento pedido, pois a plenária está muito próxima e tem sido extremamente difícil 



 

agendar tanta plenária extraordinária. O que ocorrer. Ponto 11 – Retorno às atividades 

laborais após solicitação de licença para tratar de assuntos pessoais. A Psicóloga fiscal Tais 

Cardoso Britto, CRP-03/10551, lotada na Subsede em Vitória da Conquista solicita retorno 

as atividades, após período de licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. 

Encaminhamento. Solicitar ao Setor Pessoal quais os procedimentos administrativos 

necessários, incluindo necessidade de requerimento formal com assinatura da servidora. 

Bem como outras informações que possam ser pertinentes para apreciação na plenária de 

março/2021. Ponto 12 – Retomada dos prazos processuais - COE. Informe sobre o retorno 

do curso normal dos processos de Ética, a partir de 1 de abril de 2021. A Comissão solicita 

o agendamento de uma Plenária de Ética, na modalidade on-line, no mês de abril/2021, no 

intuito de iniciar o processo de retomada das atividades da COE, pois alguns processos 

precisam da apreciação da reunião Plenária.  A comissão traz a proposta de que as 

audiências ocorram na sede com a equipe do CRP-03, de forma presencial, com as partes 

participando na modalidade on-line. Solicitada contratação de uma estagiária/o para a atuar 

junto à COE, na modalidade presencial. Encaminhamento. Será debatido na plenária de 

março/2021. Ponto 13 - Falha no sistema Siscaf. O setor de atendimento informa que 

constatou que várias inscrições de profissionais que concluíram o curso na Faculdade 

Guanambi, atualmente Centro Universitário, no SISCAF no campo formação consta como 

entidade a Faculdade Irecê - FAI. O setor de atendimento não tem registro do recebimento 

de certificados ou diplomas da FAI anteriormente, inclusive os primeiros documentos 

recebidos datam da primeira turma que colou grau agora em março. Encaminhamento. 

Solicitar ao Setor de Atendimento que identifique o quantitativo de erros. 13.1) Solicitar que 

a Implanta verifique os motivos geradores do erro e realize a correção. Ponto 14 – Plano de 

Saúde. Análise do 21º Aditivo Sulamérica. Encaminhamento. Deferida. Ponto 15 – Plenária 

Extraordinária com pauta única. Em virtude da necessidade de avaliação da recomposição 

da diretoria, com urgência para despacho da ata será realizada plenária extraordinária, dia 

26 de março de 2022, com pauta única. 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 março de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


