
 
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE PLENÁRIA DO ANO DE 2016 DO XV PLENÁRIO - 1 

PLENÁRIA ORDINÁRIA – 28 DE JANEIRO DE 2017.  Aos vinte e oito dias do mês de 2 

janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3ª 3 

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

09h30, a Plenária Ordinária, com a presença das/os seguintes Conselheiras/os: Valter da 5 

Mata Filho, Alessandra Santos de Almeida, José Costa dos Santos, Glória Maria Machado 6 

Pimentel, Monaliza Cirino de Oliveira, Carmen Silvia Silva Camuso Barros, Carolina 7 

Fonseca,  Bruno Vivas de Sá,Djean Ribeiro Gomes,Iara Maria Alves da Cruz Martins, 8 

Ivana Ventura da Silva, Itamar Carneiro, Renan Vieira, Mailson Santos Pereira, Anderson 9 
Fontes e Eric Gamaliel dos Santos Vieira. Ocorre a aprovação das inscrições 10 

provisórias de: JAIANE DE OLIVEIRA; BARBARA LAISA DOS SANTOS DE JESUS; 11 

TAIS MARIA DE BRITO. Ocorre a aprovação de prorrogação de inscrição provisória 12 

de: CLAUSIVANHE MANO SILVA. Ocorre a aprovação de reativação de inscrição de: 13 

NANNA SANTANA TEIXEIRA. ; Ocorre a aprovação dos sites www.ludmilagarcia.com.br 14 

;www.atendimentoonline.osignificadodafobia.com.br;www.eraldosales.com.br;www.psicolo15 

gamarinaqueiroz.com.br . O site www.simonemaximo.com.br – foi aprovado com ressalvas. 16 
Ponto 1. Leitura da ata de 19/10/2016. A reunião foi iniciada com a leitura da ata de 17 

02/12/2016, que foi aprovada, após a inclusão dos nomes das/os profissionais que tiveram 18 

a solicitação de título de especialista indeferida, os quais não contavam na redação de ata 19 
apresentada. Ponto 2. Administrativo –2.1 – Carlos Alberto, novo coordenador geral do 20 

CRP03, oficialmente apresentado ao plenário nesta reunião, apresentou a solicitação das 21 

funcionárias Lilian Dantas, Jacira Natividade, Daniela Laurentino e Irani Sacerdote, que 22 

requereram aos seus vencimentos o acréscimo do auxílio-creche, no valor de R$ 200,00, 23 

que totalizaria um ônus de R$ 800,00/mês para o Conselho. Pedro Ferreira, do setor 24 

financeiro, apresentou alguns impactos orçamentários que este acréscimo poderia causar, 25 

bem como sobre a necessidade de implementação da lei que prevê a readequação dos 26 

salários. José Costa ponderou sobre as possibilidades de revisão do orçamento e dos 27 

desdobramentos jurídicos que podem surgir caso a demanda não seja atendida. O plenário 28 

mostrou-se sensível á solicitação e disposto a estudar as possibilidade de atendimento à 29 
esta demanda. Encaminhamento: a coordenação geral e a diretoria vão discutir o caso 30 

junto ao jurídico, financeiro e funcionárias requerentes para possível negociação, tendo em 31 

vista o desejo de atender à demanda, a preocupação com os impactos financeiros aos 32 
orçamentos e as possíveis implicações legais. 2.3 – Financeiro /Diárias/Ajuda de custo – 33 

Pedro apresentou a preocupação com o alto valor gasto neste ano, até o presente 34 

momento, com o uso de diárias e ajudas de custo (R$ 3.770,00), o que prevê um impacto 35 

financeiro considerável, ameaçando um teto que pode ser extrapolado ainda no primeiro 36 

semestre de 2017. O financeiro, por solicitação dos/as conselheiros/as, apresentou as 37 

resoluções que explicam e justificam o uso de diárias, ajudas de custo e reembolso, bem 38 

como uma síntese dos gastos e contas, adiantando que no parecer do setor financeiro o 39 

ideal é que estes gastos pagos via reembolso, tendo em vista as especificidades para as 40 

quais se aplicam o uso de diárias e ajudas de custo. Os conselheiros trouxeram várias 41 

especificidades, inclusive sobre o aumento significativo dos gastos com este fundo, tendo 42 

em vista o grande número de atividades que tem sido desenvolvidas nestes primeiros 43 

meses de gestão, bem como a assiduidade das/dos Conselheiras/os e demais 44 

colaboradoras/es nestes vários momentos de inserção, sejam elas de cunho político, 45 

administrativo, refletindo que todas estas, em sue essência atendem à atividade fim do 46 

sistema conselhos.Além disso foi discutido sobre o uso de recursos da autarquia em 47 
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atividades que envolvam estudantes e IES, ante os impedimentos legais existentes e as 48 
compreensões acerca necessidade de atender a esta demanda.Encaminhamentos:1) 49 

Solicitar ao jurídico orientações para as/os conselheiras/os quanto à legalidade de cada 50 

uma das formas de uso de recursos (diárias/ajudas de custo); 2) O financeiro realizar 51 

levantamento de todas as despesas por conselheiros, coordenadores de GTs e demais 52 

colaboradores durante os meses de setembro de 2016 a janeiro de 2017, a serem 53 

enviadas aos conselheiros, tendo em vista a necessidade de avaliação do plenário para 54 

rever a aplicabilidade destes recursos e as estratégias a serem adotadas; 3) Manter a 55 

mesma forma adotada até então, enquanto se constrói nova alternativa; 4) agilizar a 56 

contratação da empresa de táxi, a fim de amenizar a demanda; 5) planejar, justificar e 57 

otimizar o tempo, agendas e atividades realizadas, a fim de garantir a transparência e o 58 

cuidado com a coisa pública; 6) Os/as conselheiros/as deverão fazer uma 59 

levantamento/relatório sintético de todas as ações desenvolvidas, a fim de fazer um 60 

contraponto com os gastos para a próxima plenária; 7) realizar atividades de formação 61 

para os Conselheiros na véspera da plenária de fevereiro tendo como foco o estudo do 62 

regimentos, das resoluções que versam sobre o orçamento e outras questões 63 

administrativas, com a assessoria jurídica, financeiro e coordenação geral.8) Solicitar do 64 
jurídico orientação acerca do uso de recursos do CRP para atividades que estejam 65 
relacionadas à estudantes e instituição de ensino em psicologia.2.4 – Central telefônica / 66 

atendimento ao público – Valter contextualizou acerca das dificuldades de comunicação 67 

a partir da central telefônica, uma vez que o descontentamento da categoria tem sido 68 

constante e os desgastes apresentados, tanto por parte das profissionais, quanto de 69 

conselheiras/os, colaboradoras/es e funcionárias/os. O fato está atrelado ao baixo número 70 

de funcionárias/os designadas/os para esta seção de atendimento, agravado pela ausência 71 

de funcionária que está em licença maternidade. A diretoria registrou que estão sendo 72 

tomadas algumas providências, inclusive sendo elaborado uma política de comunicação, 73 

com plano de aperfeiçoamento para comunicação interna e externa do CRP03. A 74 

coordenação geral juntamente com Daniela está pesquisando e viabilizando orçamentos 75 
para  a compra de nova central telefônica Encaminhamento: 1) Criação de grupo de 76 

trabalho específico para construir alternativas de resolução dos problemas de comunicação 77 

externa, que vão para além da questão telefônica, ampliando-se para todas as formas de 78 

atendimentos ao público, assim composto: Darlane Andrade (Comissão de Comunicação), 79 

Karoline Tavares (GT de mídia), Alessandra Almeida (Diretoria), Jacira Natividade 80 

(funcionária), Carlos Alberto (Coordenação geral), sob coordenação de Itamar Carneiro 81 

(COMINTER) e Carolina Fonseca (Comissão Psicologia do Trabalho); 2) criar comunicado 82 

virtual que oriente as/os profissionais sobre as formas mais objetivas de acessar os setores 83 

do CRP03 (a exemplo da ouvidoria); 3) realizar levantamento de demandas e construção 84 

de um plano de comunicação do CRP03 com auxílio de uma consultoria externa a ser 85 
contratada, e posterior organização/execução do mesmo. Ponto 3. Credenciamento de 86 

Sites – Carmem Camuso, coordenadora da Comissão de credenciamento de sites, falou 87 

sobre os procedimentos adotados para entender e atuar sobre o processo para 88 

credenciamento de sites, uma vez que a resolução é muito limitada e não embasa algumas 89 

das situações apresentadas na consulta aos sites que se submeteram à credenciamento 90 
junto à Comissão. Encaminhamento: 1) firmar contato com a Comissão de mídia e GT de 91 

Gênero, os quais podem auxiliar na discussão sobre a funcionalidade e visibilidade dos 92 

sites credenciados; 2) Fazer contato com o Conselho Federal acerca das limitações 93 

normativas, bem como problematizar e sugerir adaptações; 3) Comissão de 94 



 
 

 

Credenciamento de sites vai organizar uma cartilha/tutorial com as questões básicas 95 
referentes ao credenciamento de sites no Sistema Conselhos. Ponto 4–COMINTER – 4.1 96 

– Aluguel da sala de Feira de Santana – A conselheira Iara apresentou o relatório que 97 

justifica a necessidade de mudança de local do escritório da Subsede Sertão/recôncavo, 98 

bem como a proposta de um novo imóvel para locação (com exibição de fotos). Todo o 99 
plenário foi favorável à locação do novo espaço. Encaminhamento: A coordenação geral 100 

fará contato com o proprietário do imóvel para verificar as questões burocráticas e exibir as 101 
adaptações de acessibilidade, vide ABNT. 4.2 - GT em Neuropsicologia e suas 102 

Interfaces – foi apresentado o Projeto para implantação do GT de Neuropsicologia na 103 

cidade de Feria de Santana. A conselheira Monaliza questionou sobre o custo de alguns 104 

instrumentos que são mencionados no projeto e a forma como estes seriam pagos; 105 

Mailson ressalta a caracterização do GT, pois conforme está no projeto aproxima-se muito 106 

mais de Grupo de estudo do que grupo de trabalho; Valter ressalta a importância sobre a 107 

criação de grupos que trazem novas temáticas de utilidade política e acadêmica para todo 108 

o sistema conselhos, bem como da necessidade destes grupos serem melhor 109 

instrumentalizados e orientados pela gestão; José Costa pondera que a estruturação do 110 

GT deve ter um caráter pedagógico e ações que garantam a interiorização; Djean ressalta 111 
que, para além do projeto pedagógico, que se considere o Código de Ética, demarcando a 112 

relação dos objetivos do GT com a finalidade do Conselho. Carmem e Eric 113 

problematizaram sobre a necessidade de finalização e aprovação da minuta antes que os 114 

grupos sejam, implantados por considerar que não existem normativas que orientem 115 

suficientemente sobre a estas ações. Renan apontou que os GTs apresentados na 116 

plenária, já estão sendo articulados há algum tempo, e que é possível aprová-los, com a 117 

ressalva de que é preciso organizar melhor as ações, assim como a gestão está se 118 

organizando; Alessandra ponderou sobre as questões burocráticas e orçamentárias que 119 

envolvem os GTs, ressaltando que as iniciativas devam ser valorizadas, bem como a 120 

cautela com o surgimento de muitos grupos de trabalho, tendo em vista as limitações 121 
orçamentárias. Encaminhamentos: Aprovação do GT Neuropsicologia e suas Interfaces 122 

com ressalvas: é necessário a apresentação de um plano de trabalho e ações. Foi 123 

juntamente referendada a coordenação deste GT, Claudeson Cerqueira Santana 124 
(CRP03/IP12940), 4.3 - GT Psicologia, Laicidade, Saúde e Espiritualidade, em Santo 125 

Antônio de Jesus – O projeto foi lido, debatido e aprovado. 4.4 - GT Psicologia em 126 

Educação, em Vitória da Conquista – O projeto foi lido, debatido e aprovado, sendo 127 

também referendada a sua coordenação, Denise Viana Silva. Encaminhamentos: 1) As 128 

comissões de Políticas Públicas, Direitos Humanos e Saúde, as quais possuem grupos de 129 

trabalho, elaborar um modelo de projeto e plano de ação para anexar à minuta de criação 130 
e funcionamento dos Grupos de Trabalho. 4.5 Representantes – Foram apresentadas e 131 

aprovadas as representações das cidades de Jequié que são Larissa Silva Malta Melo 132 
(CRP03-IP12026) e Jéssica Brito Ferraz (CRP03-IP12085). 4.6 – Articulação na região 133 

de Juazeiro. O coordenador da COMINTER, Eric Gamaliel, informou que está sendo 134 

viabilizada uma reunião na região de Juazeiro a fim de que possa ser estabelecida uma 135 

aproximação maior com a categoria no vale do São Francisco e a indicação de 136 

representantes da COMINTER, uma vez que não existe representação e articulação do 137 
CRP03 naquela região há muito tempo. Encaminhamento: Eric e Renan vão definir a data 138 

da reunião e conduzir o processo de indicação de representantes em Juazeiro. Ponto 5. 139 

Planejamento Estratégico/Capacitação COMINTER – Devido o pouco tempo para 140 

organização, foi solicitado o adiamento do Planejamento e Capacitação. O plenário decidiu 141 



 
 

 

pela data de 23 a 26 de março. A COMINTER demandou que nos dias de capacitação (23 142 

e 24) estejam todas as representações do interior, e não somente uma por cidade, como 143 

havia sido deliberado em reunião de Diretoria. Em contraponto, que nos dias de 144 

elaboração do planejamento estratégico (25 e 26) permaneça apenas um/a representante 145 

por região geográfica (ou seja, 7 representantes), reduzindo os custos e otimizando a 146 

metodologia do planejamento estratégico. A plenária debateu sobre as questões 147 

orçamentárias, metodológicas e, sobretudo, a necessidade de capacitar as representações 148 

do interior para as funções administrativas, orientativas e políticas que desenvolverão junto 149 
à gestão; Encaminhamento: A COMINTER vai refazer o planejamento das ações para a 150 

capacitação e levantamento de dados (quantidade, valores e outros itens) a serem 151 

encaminhados para a coordenação geral que realizará novos orçamentos a serem 152 
apresentados. O que ocorrer: 1) Datas das Plenárias - Por necessidade de alteração na 153 

data de algumas atividades houve, conseqüentemente, a necessidade de remarcação das 154 

datas das plenárias de Fevereiro e Março, ratificando, assim, a ata de 03 de Dezembro de 155 

2016. Registra-se: Plenária do mês de fevereiro, alterada do dia 08 de fevereiro para 11 de 156 

fevereiro; a plenária ordinária de março que seria dia 18, ocorrerá no dia 23 de Março; 157 

considerando a data de 18 de março como plenária extraordinária para aprovação de 158 
carteiras profissionais. 2) Reuniões de Diretoria – O Diretor-tesoureiro José Costa 159 

problematizou o fato de não ter conseguido participar das reuniões de diretoria, uma vez 160 

que estas acontecem às quintas-feiras, solicitando que seja realocada para a as sextas-161 

feiras, quando da véspera de plenária, a fim de viabilizar sua participação, uma vez que 162 
reside no interior. Encaminhamento: as reuniões de diretoria que acontecem na semana 163 

da plenária serão realizadas nas sextas-feiras; as demais serão acordadas entre os quatro 164 

membros de diretoria e, havendo viabilidade, será firmada a realização de todas as 165 

reuniões de diretoria para as sextas-feiras. Foi ainda problematizado pelo Conselheiro Eric 166 

Gamaliel quanto á metodologia e funcionalidade das reuniões de Diretoria, que tem 167 

contado com um número grande de conselheiros e pautas extensas, sem muita 168 
praticidade, tomando proporções de plenária. Encaminhamento: Na plenária de Fevereiro 169 

será debatido sobre a metodologia e pautas das reuniões de diretoria para garantir o seu 170 
caráter executivo e reduzir gastos. 3) Carteira Profissional – Iara e José Costa, que 171 

compõem o GT do federal apresentaram a proposta de carteira enviada pelo CRP07. 172 
Encaminhamento: José Costa e Iara vão encaminhar algumas observações feitas pelo 173 

plenário, a saber: o uso do nome social, informações registradas no verso da CIP, quais 174 

dados do atual modelo serão migrados para o novo formato, o uso do título de especialista 175 

na carteira, qualificação da arte/estética, dentre outras que os membros do GT acharem 176 
viáveis. 4) Situação da Comissão de Saúde – Foi resgatado a situação ocorrida na 177 

reunião de diretoria de 22 de dezembro , quanto à situação de indicação da representação 178 

do CRP03 para o Conselho Municipal de Saúde de Salvador, sendo então sugeridos os 179 

nomes dos Conselheiros Renan e Bruno. Ante tal situação, a Conselheira Márcia abdicou 180 
da Coordenação da Comissão de Saúde, via comunicação verbal. Encaminhamento: O 181 

Presidente (Diretoria) irá encaminhar e-mail para a Conselheira solicitando formalizar o 182 

desligamento da Coordenação da Comissão a fim de que nova coordenação seja 183 

nomeada. 5) A plenária identificou que muitas deliberações e encaminhamentos não estão 184 

sendo publicizados ou mesmo se perdendo dadas as muitas demandas e rotinas da 185 

gestão, o que tem causado desconfortos e entraves na execução de ações. 186 
Encaminhamento: Zelar pela democratização da informação entre os/as conselheiros/as 187 

e a categoria; A cada reunião plenária rever as demandas, deliberações e 188 



 
 

 

encaminhamentos feitos na plenária e reuniões de diretoria anteriores, identificando o que 189 
fora, de fato, efetivado. Ocorre a aprovação de credenciamento de 190 

sites:www.ludmilagarcia.com.br -Psic. Resp. Ludmila Garcia; 191 

www.atendimentoonline.osignificadodafobia.com.br- Psic. Resp. Maria do Socorro Lopes 192 

Carneiro; www.eraldosales.com.br - Psic. Resp. Eraldo Sales; 193 

www.psicologamarinaqueiroz.com.br - Psic. Resp. Marina de Lima Queiroz Pimenta; 194 

www.simonemaximo.com.br - Psic. Resp. Simone Máximo Pelis(Aprovado com ressalvas). 195 

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 18 horas e eu, Eric Gamaliel 196 

dos Santos Vieira, lavrei a presente ata que será apreciada pela Plenária para aprovação.  197 
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