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ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP03 – 20 DE DEZEMBRO DE 2019. Ao vigésimo dia do mês de 2 

dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3 

3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve início, 4 

às 14h25min, a Reunião de Diretoria, com a presença on-line das/os Conselheiras/os: 5 

Emmila Di Paula C. Dos Santos, CRP03/5427, Mailson Santos Pereira, CRP03/7767; e 6 

Renan Vieira de Santana Rocha, CRP03/11280. Participaram também estando 7 

presentes na sede, as servidoras Denyse França e Lorena Menezes.  Às 14h30min 8 

iniciaram-se os debates. Pautas deliberativas. Ponto 1. Sociedade unipessoal 9 

limitada. Questionamento da psicóloga Bianca Ataíde sobre isenção de pagamento de 10 

anuidade de PJ, caso constitua uma sociedade unipessoal ilimitada. A pauta tinha sido 11 

encaminhada ao jurídico que entendeu ser caso omisso resolução CFP 03/2007. O 12 

jurídico do CFP também foi contatado, mas não ofereceu o retorno adequado, 13 

especificando que o CFP não se trata de instância consultiva. A profissional foi orientada 14 

a procurar o CFP. ENCAMINHAMENTO. Enviar ofício ao CFP, fazendo questionamento 15 

formal para à nova gestão, através do e-mail da diretoria. Ponto 2 – Retroativo de 16 

plano de saúde. Servidora Patrícia Sacramento solicitou reembolso retroativo referente 17 

ao plano de saúde ao qual é cadastrada. Explicou que desconhecia o direito e solicita 18 

pagamento retroativo. Em reunião de diretoria anterior deliberou-se em solicitar à 19 

servidora construção de argumentos legais. A servidora não trouxe embasamento em 20 

dispositivos específicos, enfatizando o princípio da justiça vez que não foi informada 21 

sobre tal benefício. ENCAMINHAMENTO. Debater na próxima reunião de diretoria, 22 

quando a servidora poderá estar presente para discorrer sobre o assunto. Buscar 23 

entender, junto ao RH, o porquê de ela Patrícia Sacramento não ter sido informada 24 

sobre o benefício.  Ponto 3 – Documentos pendentes CIP. Debatida situação de 25 

requerimentos de inscrição profissional com pendência documental, que ficam 26 

arquivados numa pasta até a/o profissional entrar em contato. COMINTER traz a 27 

proposta de que a/o profissional seja contatada por e-mail em caso de pendência e esta 28 

deve ser uma responsabilidade do setor de atendimento.  ENCAMINHAMENTO. 29 

Deferido. Denyse França informou que na nova resolução já consta tal informação.  30 

Ponto 4. Agendamento reunião Práticas Colaborativas. Comissão de Práticas 31 

Colaborativas e Extrajudiciais da OAB/BA solicita reunião para tratar de divulgação de 32 

capacitação sobre práticas colaborativas e estreitamento de relações com o CFP. 33 

ENCAMINHAMENTO.  Dora Diamantino, psicóloga convidada da gestão, já está em 34 

contato com a pessoa responsável para verificar os detalhes e agendar a reunião. Ponto 35 

5 – Participação em aula sobre capacitismo. Solicitação de Paulo Wenderson Teixeira 36 

Moraes, professor da UNEB, para que Atanael Weber ministre uma aula sobre o tema 37 

"Capacitismo" na disciplina Seminários Especiais no curso de Psicologia. 38 

ENCAMINHAMENTO. Cumprir a resolução que estará vigente, de forma que é possível 39 

representar o CRP03, contudo com custeio por parte da Universidade. Ponto 6 – Evento 40 

visibilidade Trans. Proposta de evento da COMDH e da COMREG, considerando que 41 

janeiro é mês da visibilidade trans. Será um evento transcultural, a realizar-se em 23 de 42 

janeiro de 2019, havendo debates e apresentações artísticas. ENCAMINHAMENTO. 43 

Deferido. Necessidade de adequação, a solicitação das ajudas de custo para quem for 44 

ficara quatro horas e de reembolso para quem não for ficar todo este tempo. 45 

Necessidade de fazer orçamentos para custeio do equipamento de som. Ponto 7 – 46 

Dados solicitados pela Bahiana. Esta solicita dados sobre seus egressos que se 47 

inscreveram no CRP-03, incluindo nome, telefone e e-mail. ENCAMINHAMENTO. 48 
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Deferido parcialmente. Envio do nome, mas sem contato telefônico e de e-mail. Ponto 8. 49 

Solicitação de parceria e reunião - Associação de Analistas do Comportamento da Bahia 50 

(Casa Comportamental) ENCAMINHAMENTO.  Debatida a importância da aproximação. 51 

Deliberado que a reunião seja realizada em 23/01/2020. Ponto 9 - Solicitação inscrição 52 

secundária – Roberta Maciel. Psicóloga atua em Juazeiro e Petrolina, já tendo 53 

extrapolado o prazo de inscrição secundária na Bahia. Reside em Petrolina, PE, onde tu 54 

com clínica com vínculo celetista, e é concursada em juazeiro. Jurídico já emitiu parecer 55 

contrário à renovação da secundária, devido ao vínculo estatutário ser na Bahia. 56 

Resolução do CFP é omissa. ENCAMINHAMENTO.  Solicitação indeferida, de forma 57 

que a psicóloga deverá solicitar inscrição principal na Bahia. Deliberou-se que será 58 

agendada reunião com o CRP-02, a fim de tentar firmar acordo sobre casos do tipo. 59 

Ponto 10. Nomenclatura subsede ENCAMINHAMENTO. Especificado que a 60 

nomenclatura padrão deve ser subsede Sertão/Recôncavo, devendo ser padronizado 61 

nos site e demais documentos. Ponto 11.  O que ocorrer. Projeto memória. Discussão 62 

sobre a saída do estagiário. ENCAMINHAMENTO. Relembradas definições da última 63 

reunião de diretoria. Iara Martins convidará Nádia Rocha para falar sobre o Projeto 64 

Memória na plenária de janeiro de 2020. Pautas informativas. Ponto 12. E-mail 65 

diretoria. Informado que o e-mail lotou, que foi feito o backup para o outlook, mantendo-66 

se o e-mail diretoria@crp03.org,br e apagando mensagens, a fim de liberar memória. 67 

Nada mais havendo a tratar eu, Emmila Di Paula C. Dos Santos, Conselheira Secretária 68 

lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 22 de novembro de 69 

2019. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70 


