
 

ATA DA 63ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 01 DE ABRIL DE 2021. Ao primeiro dia do mês de abril 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: Anderson Fontes Passos 

Guimarães, CRP-03/6680; Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; e 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055. Foi justificada a ausência de Ana 

Caroline Moura Cabral, CRP-03/5541. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 -Convite para reunião com Comissão Consultiva de 

Avaliação Psicológica; Ponto 2 - Solicitação da Comissão Permanente de Licitação; Ponto 

3 - Projeto Básico - Locação Equipamentos de Informática; Ponto 4 – Divulgação de 

Pesquisa - Sidnei Priolo Filho; O que ocorrer. Às 14h05min iniciaram-se os debates. 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Convite para reunião com Comissão Consultiva. Em Ofício-

Circular nº19/2021/GTec/CG-CFP, a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP 

convida este CRP para reunião no dia 29 de abril, das 11h às 12h. Encaminhamento. 

Verificar a possibilidade de 2 representações. 1.1. Compartilhar o convite com a 

coordenadora do GTPAP de Feira de Santana e 1 representante da COF. Ponto 2 - 

Solicitação da Comissão Permanente de Licitação. A Comissão informa que em 2021 irá 

realizar efetivamente os primeiros pregões eletrônicos utilizando o sistema do comprasnet 

conforme capacitação realizada em 2020, porém, devido à pandemia do Covid-19 não foi 

possível colocar em prática com auxílio do instrutor, diante do exposto solicita a possibilidade 

de contratação de empresa/pessoa física que possa orienta-las nos pregões iniciais. 

Encaminhamento. Solicitar novas informações que fundamentem o pedido, já que houve 

investimento num curso com treinamento prático em 2020. 2.1. Dialogar com a coordenadora 

da Comissão para verificar posicionamento da mesma. Ponto 3 - Projeto Básico - Locação 

Equipamentos de Informática. Locação de equipamentos, acessórios e materiais de 

informática para atender às atividades básicas do CRP-03. Encaminhamento. O 

Conselheiro Tesoureiro Anderson Fontes Passos Guimarães, CRP-03/6680, solicitou 

cotação prévia sobre esses custos para melhor apreciação da demanda.  O ponto será 

apreciado na próxima reunião de Diretoria. Ponto 4 – Divulgação de Pesquisa - Sidnei Priolo 

Filho. O professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Forense da Universidade 

Tuiuti do Paraná está realizando uma pesquisa para investigar os impactos da pandemia no 

bem-estar e resiliência dos profissionais cujo trabalho envolvam crianças e adolescentes. 

Profissionais da área da Saúde, Educação, Direito, Assistência Social e Psicologia solicita 

divulgação da pesquisa “A importância dos profissionais para proteção de crianças durante 

a pandemia”. Encaminhamento. Autorizada, condicionada ao parecer favorável da COF. 

Sem mais, eu, Emmila Di Paula C. Dos Santos, Conselheira Secretária, lavro esta ata que 

será assinada por quem é de direito. Salvador, 01 abril de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


