
 

ATA DA 65ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 16 DE ABRIL DE 2021. Ao décimo sexto dia do mês de abril do 2 

ano 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: Ana Caroline Moura Cabral, 4 

CRP-03/5541; Anderson Fontes Passos Guimarães, CRP-03/6680; Emmila Di Paula 5 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; e Washington Luan Gonçalves de Oliveira, CRP-6 

03/18055. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 7 

Fernandes França, e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A 8 

reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Nota 9 

de repúdio – Violência; Ponto 2 - Projeto da Campanha de maio/2021; Ponto 3 – Solicitação 10 

de divulgação de pesquisa; Ponto 4 – Solicitação de construção de nota técnica; Ponto 5 – 11 

Denúncia; Ponto 6 - Ofício-Circular nº 52/2021SOE/CFP; Ponto 7 - Inscrições CRPs regiões 12 

limítrofes; Ponto 8 – Divida Administrativa - Kenneth Nunes Tavares; Ponto 9 - Horários de 13 

participação COF em eventos de IES; Ponto 10 – Reativação de carteira; Ponto 11 – 14 

Empresa de Comunicação; Ponto 12 – Alocações dos novos contratados. INFORMATIVAS. 15 

Ponto 13 - Termo de Ajustamento de Conduta, n.°001/2017 - Regulamento de pessoal; 16 

Ponto 14 - Representação Audiência Pública ALBA; Ponto 15 - Ofício GAFqCFP 544/2020; 17 

Ponto 16 – Repasse fundo de seção março/2021 709/2021. O que ocorrer. Às 14h10min 18 

iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Nota de repúdio – Violência. O 19 

Grupo de Trabalho em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que compõem a 20 

Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 gostaria de publicar nota em repudio a todo e 21 

qualquer ato violento contra crianças e adolescentes, seja na forma de ação ou omissão. 22 

Encaminhamento. Será necessário contextualizar a nota e posteriormente será divulgada, 23 

o Coordenador da COMDH acompanhará a demanda. Ponto 2 - Projeto da Campanha de 24 

maio/2021. Projeto referente à Campanha do mês de maio do CRP-03 sob responsabilidade 25 

do CREPOP, Comissão de Políticas Públicas e Comissão de Direitos Humanos. Semana 1 26 

- (03 a 07/05) – Divulgação da campanha de maio no site do CRP-03 e dos links com a 27 

programação dos eventos e inscrição. Lançamento da publicação “Experiências e 28 

percepções de psicólogas/os em relação à atuação durante a pandemia do coronavírus e 29 

enfrentamento da COVID-19”. Semana 2 - (10 a 14/05) – X Seminário de Psicologia e 30 

Políticas Públicas – Etapa Bahia: “Luta antimanicomial e reforma psiquiátrica: reverberações 31 

nas políticas públicas voltadas à infância e adolescência”. Semana 3 - (17 a 21/05) – Jornada 32 

Psi: Movimentando as Psicologias no enfrentamento a violência e exploração sexual de 33 

crianças e adolescentes. Semana 4 - (24 a 28/05) - Lançamento da seleção de conteúdos 34 

para o banco de práticas que alimentará a aba do CREPOP. Encaminhamento. Deferido. 35 

Ponto 3 – Solicitação de divulgação de pesquisa. O Senhor André Veloso solicita a 36 

divulgação da pesquisa intitulada "Percepção de psicólogos sobre a atuação profissional e 37 

a própria saúde mental”, foi apresentado aprovação do Conselho de Ética. 38 

Encaminhamento. Deferida divulgação nas mídias sociais. Ponto 4 – Solicitação de 39 

construção de nota técnica. O Serviço de Psicologia do Complexo Hospitalar Professor 40 

Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia enviou documento afim de discutir com o 41 

CRP-03 enquanto representação da categoria sobre a importância da elaboração de uma 42 



 

Nota Técnica que estabeleça parâmetros de Assistência Psicológica em Contextos de 43 

Atenção Terciária de Saúde. Outros CRPs do país, como o CRP-09, desde o ano de 2019 44 

construíram notas técnicas que visam propor parâmetros para o dimensionamento da força 45 

de trabalho e hora assistencial de psicólogas(os) na Rede de Atenção à Saúde (RAS). As 46 

psicólogas do Serviço de Psicologia do C-HUPES/ UFBA se colocam à disposição para a 47 

composição de um grupo de trabalho para construção coletiva desse documento. 48 

Encaminhamento. O ponto será apreciado na plenária ordinária de abril/2021. Ponto 5 – 49 

Denúncia. O CRP-03 recebeu a denúncia contra uma psicóloga que, de acordo com a 50 

denunciante, que também é psicóloga, se passou por funcionária do CRP-03 e utilizou a logo 51 

do CFP, o que é ilegal, a fim de obter informações e vantagens contra a psicóloga 52 

denunciante, a denunciada também buscou vender em nome do CRP-03, um curso do IPOG 53 

para a denunciante. Encaminhamento. A situação será compartilhada com a COE para as 54 

devidas providências, em tempo o Jurídico deverá proceder junto à justiça comum. Ponto 6 55 

- Ofício-Circular nº 52/2021SOE/CFP. No dia 5/11/2020, a minuta da resolução da Resolução 56 

36/2020 foi enviada através do Ofício-Circular nº 154/2020/SOE/Plenária-CFP para 57 

contribuições de todos os CRPs. Foram aprovados pelos Regionais os pré-requisitos básicos 58 

para a realização do julgamento de processos disciplinares de forma virtual, onde ficaram 59 

pactuados os seguintes pontos: Necessidade da Câmara de Mediação, cuja Resolução CFP 60 

n° 007/2016 havia sido publicada em 21/6/2016; Uso do SEI!, aprovado na Apaf realizada 61 

em maio de 2018, como o sistema eletrônico de produção e gestão documental oficial a ser 62 

utilizado pelo Sistema Conselhos de Psicologia; Ferramenta de videoconferência segura. As 63 

demais contribuições recebidas dos Regionais foram compiladas e incluídas no documento 64 

final da Resolução CFP nº 036/2020 publicada no DOU em 21/12/2020 e com entrada em 65 

vigor definida para o dia 1º/2/2021. Encaminhamento. Diante das especificações descritas 66 

no referido oficio será necessário atualização da resolução do CRP-03 que versa sobre a 67 

mesma temática. Ponto 7 - Inscrições CRPs regiões limítrofes. A Sra. Ariadine Moura 68 

informa que atua na Bahia e em Juazeiro por tempo indeterminado. Encaminhamento. 69 

Solicitar ao Jurídico envio de oficio ao CFP referente a questão informando que a situação é 70 

recorrente sendo necessário regulamentação pelo Conselho Federal de Psicologia. 7.1. O 71 

ponto será debatido em plenária para alinhar posicionamento do CRP-03. Ponto 8 – Divida 72 

Administrativa - Kenneth Nunes Tavares. O profissional pediu o cancelamento de inscrição, 73 

entretanto contestou a necessidade de envio do requerimento via Correios. 74 

Encaminhamento. O ponto será debatido na plenária ordinária dia 24 de abril de 2021. 75 

Ponto 9 - Horários de participação COF em eventos de IES. A/o Psicóloga/o fiscal solicita 76 

que os convites de representação sejam realizados apenas em dias úteis e em horário 77 

comercial. Encaminhamento. O ponto será debatido na plenária ordinária dia 24 de abril de 78 

2021. Ponto 10 – Reativação de carteira. A Sra. Edilaine Silva. Solicitação de apreciação de 79 

urgência em plenária extraordinária em virtude de vaga de trabalho, a profissional apresenta 80 

documentação de possível contratação de Pessoa Jurídica. Encaminhamento. Indeferido, 81 

será apreciado na plenária de maio/2021. Ponto 11 – Empresa de Comunicação. 82 

Encaminhamento. Deferido a Proposta de aditivo ccom a empresa Abrasivo por mais 3 83 

meses e posteriormente será realizado pregão eletrônico para contratação de empresa. 84 



 

Ponto 12 – Alocações dos novos contratados. Proposta de que as/os contratadas/os em 85 

regime temporário realizem as atividades presencialmente. Encaminhamento. A questão 86 

será compartilhada com o Jurídico solicitando opinativo. 12.1 O ponto será debatido na 87 

plenária ordinária dia 24 de abril de 2021. INFORMATIVAS. Ponto 13 - Termo de 88 

Ajustamento de Conduta, n.°001/2017 - Regulamento de pessoal. Foi realizado envio de 89 

oficio solicitar retorno da Diretoria da gestão do XV Plenário informações quanto a 90 

elaboração do Regulamento de Pessoal, conforme consta no TAC. Ponto 14 - 91 

Representação Audiência Pública ALBA. O conselheiro Washington Luan Gonçalves de 92 

Oliveira, CRP-03/18055 realizará representação na audiência pública “Efeitos da pandemia 93 

na saúde mental”, no dia 20 de abril de 2021, as 11h. Ponto 15 - Ofício GAFqCFP 544/2020 94 

709/2021. Referente ao ressarcimento ao CFP no valor total de R$672,03 (seiscentos e 95 

setenta e dois reais e três centavos), referente às despesas com passagens e diárias pela 96 

participação da Conselheira Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, durante o Encontro das 97 

Comissões de Orientação e Fiscalização – COFs e Comissões Regionais de Direitos 98 

Humanos - CDHs, realizado em outubro de 2012. Foi enviado oficio ao CFP informando a 99 

prescrição da cobrança junto com o parecer do Jurídico do CRP-03. Ponto 16 – Repasse 100 

fundo de seção março/2021. Foi realizado o repasse do Fundo de Seção pessoa física e 101 

pessoa jurídica mês março/2021 a CFP, no valor de R$12.483,44(doze mil, quatrocentos e 102 

oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por 103 

atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta 104 

ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 16 abril de 2021.XXXXXXXXXXXXXX 105 


