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ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP03 – 15 DE NOVEMBRO DE 2019. Ao décimo quinto dia do 2 

mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, teve início, às 12h, a Reunião de 3 

Diretoria, realizada de modo totalmente on-line, com a presença das/os Conselheiras/os: 4 

Renan Vieira de Santana Rocha, CRP03/11280; Iara Maria A. da C. Martins, 5 

CRP03/10210; Emmila Di Paula C. Dos Santos, CRP03/5427.  Às 12h10min iniciaram-6 

se os debates. Pautas deliberativas. Ponto 1 – Colóquio GTPE – GTPE. Será 7 

realizado o III Colóquio de Psicologia e Educação: A Inserção da Educação 8 

Socioemocional e seus Efeitos na Escola, dia 30/11/2019. ENCAMINHAMENTO. 9 

Deferido. O GTPE organizará junto à comunicação as questões relacionadas à 10 

divulgação e cobertura jornalística, sabendo que haverá outro evento no CRP03 na 11 

mesma data. Os certificados também deverão ser emitidos pelo próprio grupo através do 12 

Doity. Ponto 2 –  Solicitação de declaração – Clara Pimenta. Solicitação de pessoa 13 

formada em Psicologia, para emissão de declaração que está apta a inscrever-se. 14 

Apresenta diploma por e-mail. ENCAMINHAMENTO. Foi avaliado que não é função do 15 

CRP03 atestar a autenticidade de um diploma, de forma que a declaração foi produzida 16 

especificando os direitos legais de quem possui diploma que atesta formação de 17 

psicóloga/o, com curso reconhecido pelo MEC. A declaração produzida pela COF, com 18 

fundamento na legislação sobre a profissão de psicóloga/o será enviada à profissional. 19 

Ponto 3 – Divulgação de vaga – escola de inteligência. Vaga de emprego para 20 

consultora/or educacional. ENCAMINHAMENTO. Divulgação deferida. Definiu-se ainda 21 

pela criação de atualização constante da ABA no site do CRP03. Ponto 4. Divulgação 22 

link de questionário de pesquisa: “Trabalho de psicólogos: estresse e estratégias 23 

de coping”. Solicitação da psicóloga Ana Paula Deon. ENCAMINHAMENTO. Analisados 24 

os objetivos da pesquisa e a aprovação do Comitê de ética, a solicitação foi deferida. 25 

Definiu-se que nas próximas solicitações similares será solicitado parecer prévio da 26 

COF. Ponto 5 – I Encontro de Comunicação e Saúde da Bahia – ECOMS-BA. Convite 27 

para participação do evento no dia 07 de dezembro. ENCAMINHAMENTO. Indicado o 28 

nome da psicóloga Carine Santos, coordenadora do GT Clínica e Psicologia. Ponto 6 – 29 

Conselho Municipal de Saúde de Itabuna. ENCAMINHAMENTO. Foram indicados os 30 

nomes da psicóloga Tirza Cainã Cerqueira dos Santos, CRP03/19643, como titular; e da 31 

psicóloga Leila Christina de Oliveira Leite, CRP03/11701, como suplente. Ponto 7 – 32 

Projeto de Evento para aprovação – Evento Ser Negrx na Contemporaneidade: Desafios 33 

e Possibilidades. Proposta da Comissão Gestora de Feira de Santana. COMDH já 34 

avaliou e fez observações. ENCAMINHAMENTO. Deferido. Orientar sobre o valor 35 

correto da ajuda de custo. Ponto 8. Fluxos Comissão de Saúde. A coordenadora da 36 

Comissão de Saúde, Emmila Carvalho, informou sobre as dificuldades de conseguir 37 

retorno das coordenações de GT e que todas as ações de GTS da ComSaúde serão 38 

desautorizadas enquanto os documentos solicitados para acompanhamento não forem 39 

enviados pelas coordenações de GTs. ENCAMINHAMENTO. Diretoria concordou com a 40 

condução. Ponto 9. Evento GTPRR novembro negro – GTPRR. ENCAMINHAMENTO. 41 

Deferido sem envio do projeto no formato exigido, devido à relevância do tema e 42 

necessidade de se ter um evento no novembro negro na sede do CRP03. Projeto deverá 43 

ser enviado pelo grupo com urgência e não será custeada participação de pessoas de 44 

fora de Salvador. Ponto 10. Convite UFSB. Convida a conselheira Ivana Ventura a 45 

participar como palestrante da mesa Ética e Psicologias: desafios à prática profissional 46 

dx psicólogx. Dia 09/12, 14h, com uma fala de 40m. Foi levantado o custo aproximado 47 

de R$ 957,40 com passagem. ENCAMINHAMENTO. Deferida, com condição de realizar 48 
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outras ações da COF, por exemplo, visitas institucionais e retornos de pendências. 49 

Ponto 11. Aparelhos ar-condicionado Feira de Santana e Biblioteca. Ambos os 50 

aparelhos estão quebrados e o conserto geraria o custo de aparelhos novos. 51 

ENCAMINHAMENTO. Serão adquiridos novos aparelhos. Ponto 12 Curso sobre 52 

acórdão TCU. Proposta da Slip treinamentos, realização on-line, ou presencial em João 53 

Pessoa, na Paraíba, valor de R$1000,00. ENCAMINHAMENTO. Opinou-se que não há 54 

necessidade de ninguém cursar, vez que o CFP já está tratando da temática e 55 

oferecendo treinamentos. Ponto 13 Reunião do coletivo de enfrentamento do DE e EE. 56 

Reunião sobre Depoimento Especial e Escuta Especializada, a ocorrer em 18.11.2019, 57 

às 19h no CRP-SP. ENCAMINHAMENTO. A conselheira Catiana Santos será indicada a 58 

participar, vez que estará em São Paulo na data. Ponto 14. Responsável por biblioteca 59 

e projeto memória. ENCAMINHAMENTO. A conselheira Iara Martins é a responsável, 60 

isso já foi definido em plenária. Será necessário que alguém a auxilie. Nova indicação 61 

deve ser solicitada ao plenário. Ponto 15. Ofício 69/2019 – Municipal de 62 

Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista. Informação sobre oficina SUAS e 63 

sistema de justiça e solicitação de indicação. ENCAMINHAMENTO. Indicado nome da 64 

conselheira Regiane A. C. Borges. Ponto 16. Ressarcimento Emmila Carvalho - plenária 65 

outubro. A conselheira Emmila Carvalho informou que perdeu o ônibus de volta na 66 

plenária de outubro, pois saiu tardiamente da plenária. Explica que o bilhete será 67 

utilizado na plenária de novembro, de forma que não haverá prejuízo ao CRP, mas que 68 

precisou comprar bilhete para retornar para casa. Solicita ressarcimento. O jurídico 69 

informou ser possível pelo fato de ter sido situação pontual e inusitada, mas frisa ser 70 

necessário minimizar a questão e verificar se a Propagtur, empresa licitada apara 71 

emissão de passagens, está disponível 24h, para casos similares. 72 

ENCAMINHAMENTO. Solicitação deferida considerando que não haverá danos ao 73 

CRP03. A questão sobre suporte 24h será verificada com a empresa, por meio de 74 

contato do jurídico do CRP03. Ponto 17. O que ocorrer. A) Solicitação Conselho 75 

Municipal de Saúde Alagoinhas. ENCAMINHAMENTO. Indicados os nomes de Larissa 76 
Alves Noronha (CRP 03/15531), como titular e Rogério da Silva Abílio (CRP03/3208). B) Férias 77 
servidoras/es do CRP. O conselheiro presidente Renan Rocha informou que até então vinha 78 
sendo utilizado um fluxo de apenas informar à diretoria quando alguma/m servidora/or entrará 79 
em férias. ENCAMINHAMENTO. Definido que a autorização de férias deverá passar pela 80 

diretoria. Pautas informativas: Ponto 18. Notificação GTI Porto Seguro. A 81 

representante de Porto Seguro enviou e-mail sobre a notificação e demonstrou certo 82 

descontentamento. Foi enviado e-mail à coordenação para saber os quais contatos 83 

foram feitos antes de notificar. Estamos aguardando retorno. A profissional pediu 84 

desligamento que passará em plenária. Ponto 19. Renan Rocha informou que a 85 

servidora Helena Miranda está gestante e entrará de licença maternidade em breve, 86 

sendo necessário definir como ocorrerá a substituição. Emmila Carvalho alegou que a 87 

situação de servidoras/es será definida na plenária de novembro. Nada mais havendo a 88 

tratar eu, Emmila Di Paula C. Dos Santos, Conselheira Secretária lavro esta ata que 89 

será assinada por quem é de direito. Salvador, 15 de novembro de 2019. 90 
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