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ATA DA V REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3ª 
REGIÃO/BA - CRP03 – 08 DE NOVEMBRO DE 2019. Ao oitavo dia do mês de novembro 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 05 minutos 
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(online); Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, 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 – Férias servidoras/es; Ponto 2 - CFP Ofício n°3085/2019; Ponto 3 - Reunião com a 
Abrasivo; Ponto 4 - coletivo baiano de residência; Ponto 5 - Comissão gestora – Subsede 
Feira de Santana; Ponto 6 – Subsede Feira de Santana; Ponto 7 - Código de ética; Ponto 8 
– Contrato Assessora de Comunicação – COMPC; Ponto 9 - APAF dez/2019; Ponto 10 – 
Solicitação de Expediente; Ponto 11 - Abono recesso Final de ano; Ponto 12 – Fórum 
Nacional da/es Trabalhadoras/es do Sistema Único de Assistência Social – FNTSUAS; Ponto 
13 – Estagiárias/os CREPOP; Ponto 14 – Fiscalização de editais de concursos; . Ponto 15 - 
Questionário pesquisa CAPS; Ponto 16 - Simpósio Baiano de Espiritualidade e Prática Psi; 
Ponto 17 - Semana de Psicologia – FTC; Ponto 18 - I Encontro Nacional de População de 
Rua e Psicologia; Ponto 19 – Seminário Racismo – UNINASSAU; Ponto 20 – Secretaria de 
Desenvolvimento Social; Ponto 21 - reunião da Coordenação Executiva e Nacional do Fórum 
Estadual dos Trabalhadores do SUAS; Ponto 22 – Site CREPOP; Ponto 23 - Reunião 
ordinária da Coordenação Nacional do FNTSUAS; Ponto 24 - Solicitação AmpliarPsi; Ponto 
25 - Convite Hospital Aristides Maltez; Ponto 26 - GT psi esporte - Feira de Santana; Ponto 
27 - Jornada de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Ponto 28 - Faculdade Visconde de 
Cairu; Ponto 29 – ULAPSI; Ponto 30 – Biblioteca; Ponto 31 – Conselho Municipal de 
Políticas Sobre Drogas - Vitória da Conquista – COMAD; Ponto 32 - Apoio a Articulação 
Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(es) – ANPSINEP; O que ocorrer. Às 
14h10min horas iniciaram os debates. Ponto 1 – Férias servidoras/es. Foram aprovados os 
períodos de férias, conforme especificações seguintes: a Assessora Contábil, Maria Sônia 
Carvalho das Neves, no período de 18/11/2019 a 01/12/2019; A Auxiliar Administrativa, 
Marcele Damasceno no período de 18/11/2019 a 01/12/2019; A Secretária Executiva, Jamile 
Tamandaré no período de 21/11/2019 a 20/12/2019 e o Assistente Administrativo, William 
Amorim, lotado em Vitória da Conquista no período de 18/11/2019 a 01/12/2019. A) 
Considerando as férias de Willian Amorin, servidor da subsede Sudoeste, será verificada a 
possibilidade da Técnica do CREPOP, Natani Evlin, receber a documentação de inscrição, 
bem como solicitado auxílio da Comissão Gestora da Subsede de Vitória da Conquista. Ponto 
2 - CFP Ofício n°3085/2019. Solicitação de reembolso referente ao valor de R$3.752,39 (três 
mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) devido às despesas com 
hospedagem para Alessandra Santos de Almeida para participação no VII Congresso Latino-
Americano de Psicologia – ULAPSI, de 26 a 28/07/2018, realizado na Costa Rica. 
Encaminhamento. O oficio será compartilhado com o Financeiro para verificar se houve 
ressarcimento e não tendo havido, será feito o ressarcimento. Ponto 3 - Reunião com a 
Abrasivo. A empresa solicitou reunião para alinhar-se junto à nova gestão. Encaminhamento. 
Conforme solicitação, será realizada reunião com a Abrasivo juntamente com o Setor de 
Comunicação, o Coordenador da Comissão de Comunicação e o Conselheiro Presidente, 
Renan Rocha, tendo com o proposta o dia 21/11/2019, às 10:00 h, na Sede do CRP03. Ponto 
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4 - Coletivo Baiano de Residência. O Coletivo solicitou a disponibilização do auditório do 
CRP03, sendo o pedido deferido, na data acordada um dos membros do coletivo compareceu 
à Sede do CRP03 e a mesma estava fechada. Encaminhamento. Foi percebido que houve 
falha da gestão, motivo pelo qual não foi direcionada/o servidora/or para abri o local a data, 
que era um sábado. Com o problema será enviado e-mail sinalizando o equívoco ocorrido, em 
tempo, será informado que este CRP encontra-se disponível e parceiro do Coletivo solicitante. 
Ponto 5 - Comissão gestora – Subsede Feira de Santana.  A Conselheira Iara Martins 
solicitou a participação da Comissão Gestora durante a entrega de carteiras profissionais, na 
Sede do CRP03. Encaminhamento. Em 13 de novembro de 2019, a Coordenadora Geral, a 
Servidora responsável pelo setor de Compras e o técnico de pequenos reparos irão à 
Subsede para a resolução de pendências administrativas. O Psicólogo Fiscal Rogério 
Greenhalgh e o Setor de Atendimento participarão da mesma visita, sendo possível realizar as 
orientações necessárias à Comissão Gestora. Ponto 6 – Subsede Feira de Santana. 
Solicitação do calendário de entregas de carteira, várias solicitações foram encaminhadas 
para e-mail da Diretoria, questionando sobre a previsão de entrega de carteiras. 
Encaminhamento. A conselheira Emmila Carvalho pontuou que não é adequado orientar a 
categoria a solicitar retorno pelo e-mail da diretoria, sendo que esta demanda deveria ser 
conduzida internamente pela conselheira da região. Decidiu-se que as/os solicitantes serão 
informadas/os sobre a reunião. A) Chaves da Subsede. Encaminhamento. Será solicitado ao 
Jurídico a criação de Termo e Responsabilidade que deverá ser devidamente preenchido e 
assinado por todas/os que tiverem acesso à chave. C) Atualização do Endereço. 
Encaminhamento. Será enviado oficio ao CFP informando o atual endereço da Subsede 
Recôncavo. D) Situação suprimento de fundos Comissões Gestoras e GTIs. 
Encaminhamento. Foram direcionados ao Jurídico os nomes das/os Psicólogas/os 
indicadas/os em plenária para criação e publicação de portaria especifica para 
disponibilização dos suprimentos de fundo. Ponto 7 - Código de ética. Solicitação de 1000 
exemplares para discentes. Encaminhamento. A solicitação do conselheiro Ezevaldo Aquino 
dos Santos foi indeferida, considerando que atualmente o CRP03 não possui empresa licitada 
para tal demanda, o referido material é entregue juntamente com as carteiras profissionais e o 
material está disponível online, facilitando o acesso pela categoria. Ponto 8 – Contrato 
Assessora de Comunicação – COMPC. A Comissão de Comunicação apreciou o descritivo de 
funções, posteriormente foi compartilhado com a Diretoria para ciência. Encaminhamento. A 
Coordenadora Geral encaminhará o descritivo ao Jurídico para criação de edital de processo 
seletivo. Ponto 9 - APAF dezembro/2019. Necessidade de definir quem irá à reunião de 
presidentes e tesoureiros já que Mailson Pereira não poderá participar. Encaminhamento. 
Dentre os representantes já indicados pelo plenário, Renan Vieira de Santana Rocha e a Iara 
Maria A. da C. Martins, Mailson Santos Pereira, Gabriela M. Borges; definiu-se que  o 
Conselheiro José Costa dos Santos subtituirá o Conselheiro Tesoureiro, Mailson Santos 
Pereira durante a reunião de Presidentes e Tesoureiros. Ponto 10 – Solicitação de 
Expediente. O Assistente Administrativo, Villard Melo solicita realizar expediente no dia 
23/11/2019 – sábado. Encaminhamento. Indeferido, em virtude do solicitante possuir 
excedente de carga horária positiva. Ponto 11 - Abono recesso Final de ano. As/os 
Servidoras/es apresentaram oficio solicitando o abono das horas do recesso de fim de ano. 
Encaminhamento. O ponto será direcionado para a plenária de novembro/2019. Ponto 12 – 
Fórum Nacional da/es Trabalhadoras/es do Sistema Único de Assistência Social - FNTSUAS. 
A Conselheira Monaliza Cirino solicita material impresso: folder da Campanha de Combate ao 
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preconceito contra usuárias e usuário do SUAS, cópias da Carta elaborada 
pelo FNTSUAS em Porto Alegre,  uma bandeira do FETSUAS BA e uma bandeira do CRP03 
para distribuição e exposição durante a VI Plenária do FNTSUAS-BA, a acontecer do dia 11 
de novembro de 2019, das 17h às 19h. Encaminhamento. Serão disponibilizadas cartilhas de 
diversos temas que foram doados pela Defensoria Pública. A) Serão solicitados à Biblioteca 
um ou dois livros para sorteio. B) Referente aos materiais impressos não será possível a 
disponibilização, em virtude dos prazos de entrega das gráficas. Ponto 13 – Estagiárias/os 
CREPOP. Solicitação de reembolso de alimentação e deslocamento para as/os estagiárias/os 
do CREPOP que estão lotadas/os na Sede do CRP03 e irão acompanhar a VI Plenária do 
FNTSUAS-BA. Encaminhamento. Deferido o reembolso da alimentação. Ponto 14 – 
Fiscalização de editais de concursos. Solicitação de Impugnação de edital de concurso, 
juntamente com a solicitação de apreciação do Sindicato das/os Psicólogas/os da Bahia – 
SINPSI-BA. Encaminhamento. Será solicitada ao SINPSI-BA, proposta específica para esta 
demanda. Ponto 15 - Questionário pesquisa CAPS. Solicitação de envio online da carta e do 
link para acesso a questionário, diretamente aos profissionais de Psicologia que atuam 
em CAPS no estado da Bahia. O projeto objetiva saber o número aproximado de 
psicólogas/os que atuam em CAPS no estado da Bahia, elencando suas dificuldades, 
desafios e possíveis inovações. Em contrapartida, o banco de dados gerado pelo envio do 
link poderá ser compartilhado com este Conselho, bem como, os desdobramentos da coleta 
de dados que poderá resultar em publicações sobre práticas no campo da atenção à crises 
psiquiátricas desenvolvidas por psicólogas/os no estado da Bahia. Encaminhamento. Será 
compartilhado por mala direta, para maior alcance da categoria. Ponto 16 - Simpósio Baiano 
de Espiritualidade e Prática Psi. O CPPC - Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos 
convida para um Simpósio e sugere que o CRP03 tem aproximação específica com o órgão, 
podendo gerar confusões entre as orações que o CRP03 tem feito e o aval do CRP03 em 
determinadas ações, como a própria realização do Simpósio. Encaminhamento. Será 
compartilhado com a COF para verificação da postura institucional e desenvolvimento de 
orientação específica. Ponto 17 - Semana de Psicologia – FTC. Convite ao Conselheiro 
Washington Luan G. de Oliveira, Será realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2019, a 
Semana de Psicologia e o I Seminário de Psicologia e o I Seminário de Psicologia e Relações 
Raciais. A Semana de Psicologia tem como tema desta edição "Psicologia: Relações raciais e 
Direitos Humanos" e tem, entre seus eixos, o diálogo entre os direitos humanos e a prática 
clínica. Encaminhamento. Deferida a representação do Conselheiro convidado. Ponto 18 - I 
Encontro Nacional de População de Rua e Psicologia. Solicitação de passagem para 
participação em evento, entretanto a solicitante não especifica do que se trata, os dias, 
horários e valores. Encaminhamento. A Secretária Executiva do CRP03 entrará em contato 
com a solicitante para buscar informações adicionais. Ponto 19 – Seminário Racismo – 
UNINASSAU. Professor do curso de Psicologia da Faculdade Uninassau de Feira de Santana, 
convida representante do Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais de Feira de 
Santana, para compor a mesa avaliadora do seminário, a ser realizada dia 20/11/2019. 
Encaminhamento.  Deferido, o convite será compartilhado com o Gt para indicação da 
representação. Ponto 20 – Secretaria de Desenvolvimento Social. A Chefe da Divisão de 
Promoção da Igualdade Racial, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDESO de 
Feira de Santana, durante as ações do Novembro Negro, convida representante do GT de 
Psicologia e Relaçoes Raciasi de Feira de Santana, para palestrar no CRAS, Centro de 
Referência Maria Quitéria e Cento Pop, com data e horário a definir. Encaminhamento. 
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Deferido, a Coordenadora do referido GT representará o CRP03. Ponto 21 - Reunião da 
Coordenação Executiva e Nacional do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. 
Acontecerá dia 14  de setembro de 2019, na sede da CUT em Brasília-DF, a Conselheira 
Monaliza Cirino solicita o pagamento das despesas pelo CRP03 para participação nas 
reuniões. Encaminhamento. Deferido. Ponto 22 – Site CREPOP. O referido site necessita de 
atualização, em contato com a empresa Abrasivo foi informado que a empresa não é 
responsável pela manutenção deste site.  Encaminhamento. O contrato digitalizado será 
compartilhado com o CREPOP, bem como o projeto básico da Abrasivo junto ao CRP03, para 
sugestões de solução da demanda. Ponto 23 - Reunião ordinária da Coordenação Nacional 
do FNTSUAS. A realizar-se no dia 24 de novembro de 2019, das 15h às 19h. 
Encaminhamento. A Conselheira Monaliza Cirino representará o CRP03. Ponto 24 - 
Solicitação AmpliarPsi. Convite de participação no “Encontro Teórico Vivencial sobre o 
processo de tornar-se Psicólogo'' a realizar-se em 23 de novembro de 2019, em Feira de 
Santana. Encaminhamento. A Conselheira Vice Presidente, Iara Martins indicará a 
representação, conforme disponibilidade da Comissão Gestora/FSA. Ponto 25 - Convite 
Hospital Aristides Maltez. Evento psicooncologia em pauta: 30 anos do serviço de Psicologia 
no HAM. Convite ao Conselheiro Presidente, Renan Rocha para coordenar a conferência de 
abertura, em 30/11/2019, das 8h20min às 9h20min. Encaminhamento. Representação 
deferida. Ponto 26 - GT psi esporte - Feira de Santana. Solicitação de Compra de passagem 
para participação da reunião do GT, a realizar-se em 16/11/2019, às 8h, na Subsede 
Recôncaco. Encaminhamento. Deferido, até a apreciação de critérios para Coordenação, 
durante a plenária de novembro/2019. Ponto 27 - Jornada de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho. A realizar-se no dia 07/11/2019, das 17:00hs às 19:00hs,  sobre a temática: A 
importância da Saúde Mental do Trabalhador na Unime Paralela. Convite à Conselheira 
Carolina Fonseca, Coordenadora da Comissão de Psicologia Psicologia Organizacional e 
Trabalho do CRP03. Encaminhamento. Representação deferida. Ponto 28 - Faculdade 
Visconde de Cairu. Solicitação para falar sobre atendimento online na disciplina de ética em 
Psicologia, no dia 25/11/2019, às 19hs, convite ao Conselheiro Washington Luan G. de 
Oliveira. Encaminhamento. Deferida. Ponto 29 – Manifesto ULAPSI sobre a situação dos 
países da América Latina. Encaminhamento. Deferida a divulgação nas midias do CRP03. 
Ponto 30 – Biblioteca. Solicitação para participar do Encontro de Bibliotecários, a realizar-se 
no dia 08 de novembro de 2019, as 08:30h as 13:00h. Encaminhamento. Deferida. Ponto 31 
– Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - Vitória da Conquista - COMAD. Reunião do 
referido conselho, no dia 07 de novembro de 2019, as 8h30min. Encaminhamento. Deferida 
a liberação e representação da Psicóloga Natani Evlin. Ponto 32 - Apoio à Articulação 
Nacional de Psicólogas/os Negras/os e Pesquisadoras/es – ANPSINEP. Conforme 
deliberação da Diretoria do XV Plenário, a disponibilização de 3 diárias para o coletivo 
supracitado, para a reunião da coordenação nacional, que ocorrerá em São Paulo, com a data 
a definir. Encaminhamento. Deferido. Sem mais, e 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, 08 de novembro de 2019. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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