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ATA DE IV REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3ª 
REGIÃO/BA - CRP03 – 25 DE OUTUBRO DE 2019. Ao vigésimo quinto dia do mês de 
outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3ª 
Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve início às 14 
horas a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: Renan Vieira de 
Santana Rocha, CRP03/11280; Iara Maria A. da C. Martins, CRP03/10210; Emmila Di Paula 
C. Dos Santos, CRP03/5427, Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP03 
Denyse França e a Secretária Executiva do CRP03 Jamile Tamandaré. A reunião foi 
iniciada pela leitura dos pontos de pauta: Ponto 1 – Conferencia Nacional Democrática 
Assistência Social- CNDAS; Ponto 2 - Convite sessão científica REDICA; Ponto 3 – Ofício 
convite do Conselho Regional de Fonoaudiologia 4ª Região - CREFONO 4; Ponto 4. 
Solicitação Frente de Combate contra a corrupção; Ponto 5 – Roda de conversa 
adoecimento mental infância; Ponto 6 - Solicitação ofício  autorização - GT Arte e Saúde 
Mental; Ponto 7 - Transferência CRP – psicóloga Marsuelane A. Limeira; Ponto 8 - 
Sessão Especial "Dia Mundial da Saúde Mental". Vera Souza (30/10 às 9h); verificar na 
plenária; Ponto 9. ISBN para a versão impressa e digital do livro. Ponto 10. 4ª Semana de 
gênero e diversidade da UFBA. Ponto 11. Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação em Psicologia.  Audiência Pública do CNE; O que ocorrer. Ponto 12 
– Furto no CRP03; Ponto 13 – Material Ergonômico; Ponto 14 – Ajudas de custo com reunião 
de menos de 4 horas.   Às 14h10min horas iniciaram os debates. Ponto 1 - Conferência 
Nacional Democrática Assistência Social - CNDAS. Convocatória para o evento com o tema 
“Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social", será 
realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, no Auditório da Associação dos Docentes 
da Universidade de Brasília - ADUnB, situado no Campus da UNB Darcy 
Ribeiro. Encaminhamento. A COREPAS reuniu-se no dia de hoje, turno matutino e indicará o 
nome da/o representante do CRP03 no evento. Ponto 2 - Convite sessão científica REDICA. 
Convite para compor uma mesa de debate sobre a atuação do Psicólogo na atenção básica, 
do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase no 
Desenvolvimento Infantil no Contexto do Zika Vírus (REDICa), promovida pelo Projeto 
Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa), do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. 
A sessão será  realizada no dia 25 de novembro de 2019, das 17h às 19h, na sala 1 do 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Encaminhamento. O Conselheiro Presidente Renan 
Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280, representará esta autarquia. Ponto 3 - Conselho 
Regional de Fonoaudiologia 4ª Região - CREFONO 4. Convite com o objetivo de discutir 
estratégias de organização dos Conselhos frente às mudanças anunciadas pelo Ministério da 
Saúde, para o financiamento da atenção primária à saúde, que aponta para a extinção do 
financiamento do Núcleo Aplicado de saúde da família e atenção primária (NASF– AB), no 
dia 30/10/2019, às 13h30min, no Auditório do Ed. Millenium Empresarial. Encaminhamento. 
Deferida a representação da Conselheira Ivana Ventura. Ponto 4 - Frente Cidadã 
de Combate à Corrupção. Solicitação de envio das respectivas logomarcas das Entidades 
Participantes, para que sejam utilizadas em material de divulgação. Encaminhamento.  
Deferido o envio da logo do CRP03. Ponto 5 - GT arte e saúde mental. Projeto de evento 
Roda de Conversa: “Adoecimento Mental Infantil, Temas específicos: Autismo e Arte, 
Estresse e Depressão Infantil”, a realizar-se dia 28/10/2019, das 14h às 17h30min. 
Encaminhamento. Deferido. Ponto 6 - GT Arte e Saúde Mental de Feira de Santana, solicita 
emissão de ofício e autorização para realização de ação social na AAPC- Associação de 
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Apoio a Pessoa com Câncer  No dia 29/10/2019, 14h às 16h). Encaminhamento. Não foi 
compreendido se a solicitação seria realmente de envio de oficio por parte do CRP03. 
Encaminhamento. Deliberou-se por colher novas informações e apreciar o pedido, 
autorizando a realização da ação. 7 - Transferência CRP – psicóloga Marsuelane A. 
Limeira; psicóloga alega que estava sem RG e ao solicitar inscrição não pode enviar o 
documento, solicita inscrição com envio de foto do RG. Encaminhamento. Indeferido, devido 
necessidade de seguimento do procedimento padrão por parte de todas/os. Ponto 8 - 
Sessão Especial "Dia Mundial da Saúde Mental". Solicitação para representação do 
CRP03 na sessão. Encaminhamento. A Comissão de Saúde não teve como indicar 
representação, pois está se aproximando das/os colaboradoras/es, nenhuma/m conselheira/o 
indicou disponibilidade. Considerando a realização da plenária em 26/11/2019, a pauta foi 
transferida para plenária. Ponto 9. ISBN para a versão impressa e digital do livro. –ISBN 
para a versão impressa e digital do livro - Psicologia e Direitos Humanos: compromisso ético-
político e transformações sociais do CRP-03. Encaminhamento. Deferido. Ponto 10. 4ª 
Semana de gênero e diversidade da UFBA. 4° Semana de Gênero e Diversidade da UFBA. 
Convite à participação no Conversatório intitulado “Saúde e Direitos Humanos para 
quem?  Políticas de prevenção, acolhimento e cuidado com lentes interseccionais em ação”. A 
atividade tem formato de roda de conversa e acontecerá no dia 6 de novembro de 2019, das 
18h30min às 21h30min, na Sala 213, PAF1/Ondina. Solicitam a apresentação do livro 
“Tentativas de Aniquilamento de subjetividades LGBTIs”, organizado pelo CFP, com 
colaboração do CRP-03 em etapas de entrevista; solicitam ainda, a doação de 5 exemplares 
do livro para entregar para instituições que estarão presentes no evento, e em bibliotecas 
da UFBA. Encaminhamento. O Conselheiro Anderson Fontes comparecerá ao evento 
representando o CRP03. Ponto 11. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Graduação em Psicologia.  Audiência Pública do CNE. Convite para participação na 
Audiência Pública do CNE - 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, que 
acontecerá no dia 07 de Novembro de 2019, em Brasília, na sede do CNE, das 14h às 17h. 
Encaminhamento. Deferida a indicação dos conselheiros Washington Luan G. de Oliveira, 
CRP-03/18055 e Anderson Fontes P. Guimarães, CRP-03/6680, para a representação desta 
autarquia. O que ocorrer. Ponto 12 – Furto no CRP03; Foi informado que houve um pequeno 
furto no CRP03, na parte onde ocorre a obra do muro, contudo que o item foi recuperado. A 
coordenadora geral Denyse França, solicita liberação para emissão de ofício à Polícia Militar, 
requerendo patrulhamento na rua. Encaminhamento. Deferido. Ponto 13 – Material 
Ergonômico; Em virtude dos frequentes resultados do PCMSO do CRP03 em que foram 
verificados problemas ergonômicos nas posições de trabalho das/os servidoras/es, foi 
realizada consulta dos seguintes materiais: suporte para monitor, descanso p/os pés, apoio de 
teclado, mousepad com apoio e apos escolha dos itens necessários por cada servidora/or foi 
realizada coleta de orçamento para apreciação da Diretoria. Encaminhamento. Deferido o 
menor preço, no total de R$4.1788,00 (quatro mil e mil setecentos e oitenta e oito reais). 
Ponto 14 – Ajudas de custo com reunião de menos de 4 horas.  Apontada pela coordenadora 
geral, necessidade de direcionamento. Encaminhamento. Analisar característica do evento. 
Aguardar mudança na resolução. 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, 25 de outubro de 2019. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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