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ATA DA DÉCIMA OITAVA PLENÁRIA DO ANO DE 2015 DO XIV PLENÁRIO 1 

PLENÁRIA ORDINÁRIA- 05/12/2015– 08H30MIN. 2 

Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sede do Conselho 3 

Regional de Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, 4 

Salvador – BA, teve inicio às 16 horas a Plenária Ordinária, com a presença das/os 5 

seguintes Conselheiras/os: Emmila di Paula Carvalho dos Santos, Denise Viana Silva, 6 

Liliane Alves da Luz Teles, Carlos Vinicius Gomes Melo, Eurenildes Reis Ferreira, 7 

Marta Campos, Daniele Carmo Queiroz e a gerente do CRP03, Lourena Cruz. Leitura 8 
da ata 14/11/2015. Encaminhamento: Ata aprovada. Lida a pauta e ordem do dia as 9 

discussões começam com o Ponto 1. Organograma. Reformulação do organograma 10 

conforme solicitação do tribunal de contas da união, o layout foi produzido pela 11 

empresa Abrasivo. Encaminhamento: É questionado a (não) alocação dos Grupos de 12 

Estudos, ficou decidido ligá-lo ao Plenário; Verificar também a (não) alocação da 13 

Comissão Permanente de Licitação e se é uma Comissão permanente, técnica ou 14 

técnica/permanente; Foi Sugerido definir as comissões como “permanentes”, 15 

“temáticos” e “técnicos”; Alocar as comissões gestoras ligadas a Cominter. Ponto 2. 16 

Solicitação de profissional. Solicitação de uma profissional para aceitação para o título 17 

de especialista. Encaminhamento: Orientar a psicóloga que ela não depende do titulo 18 

de especialista emitido pelo CRP, já que o seu titulo acadêmico já possui validade legal 19 

para comprovação para sua titulação. Ponto 3. Calendário 2016. Aprovação do 20 

calendário de atividades para 2016. 3.1. Plenárias: vinte e três de janeiro; vinte e sete 21 

de fevereiro; dezenove de março; dezesseis de abril; vinte e um de maio; onze de 22 

junho; dezesseis de julho; treze de agosto; dezessete de setembro; oito de outubro; 23 
doze de novembro; três de dezembro. 3.2. Assembleia Geral para definição da 24 

comissão eleitoral: vinte e seis de fevereiro. 3.3. Eleições vinte e sete de agosto. 3.4. 25 

Assembléia Geral Ordinária: quinze de setembro. 3.4.Cerimônia de Posse XV Plenário: 26 

vinte e seis de setembro. 3.5.Realização do COREP: seis a oito de maio de dois mil e 27 

dezesseis. Encaminhamento: Calendário aprovado. Ponto 4. Comissão Organizadora 28 

COREP. Encaminhamento: Definidos os membros da comissão organizadora do 29 

COREP: Emmila Di Paula, Denise Viana, Lourena Cruz, Paloma Assis e mais duas 30 

psicólogas convidadas. Ponto 5. Aprovação da resolução 12/2015. Resolução sobre 31 

diárias ajuda de custo e combustível. Encaminhamentos: aprovada a alteração da 32 

resolução com previsão de auxílio deslocamento para os funcionários. Ponto 6. 33 

Reformulação da Comissão Permanente de Licitação: Nomeada a comissão de 34 

licitação para o exercício de cinco de dezembro de dois mil e quinze a cinco de 35 

dezembro de dois mil e dezesseis: Carlos Vinicius Melo (presidente), Lourena Cruz, 36 

Paloma Assis, Daniela Santana e Jacira da Natividade. Ponto 7. Cominter. Ponto 7.1. 37 

Representação em Irecê. Registro do desligamento do representante suplente  de 38 

Irecê, o psicólogo Angelo Souza Lobo, através de solicitação do mesmo.Ponto 7.2 39 

Retorno sobre ofícios: Interiorização. Do pedido de informes da política de 40 

interiorização nos outros CRP, de vinte e três, somente cinco CR’s deram retorno a 41 

estes ofícios, sendo que destes, três tem no seu organograma a Comissão de 42 

Interiorização e os outros dois, que são Maranhão e Espirito Santo, ainda não tem no 43 

seu organograma, embora fosse uma Comissão Permanente, com base no CNP. 44 

Ponto 7.3. Funcionamento subsede Vitória da Conquista.  Encaminhamento: a partir 45 

de hoje funcionará em dias estabelecidos com as representantes para o recebimento e 46 



 

 

2 

entrega de carteiras até o inicio da nova auxiliar administrativa que será em janeiro. 47 

Ponto 8. COF interior. Encaminhamento: decisão para que a COF (Sede e interior) 48 

responda as demandas espontâneas de fiscalização. Ponto 9. CREPOP. 9.1. Pesquisa 49 

sobra a Psicóloga Baiana.  Avalia-se conjuntamente a possibilidade de se realizar uma 50 

pesquisa para mapear/identificar “A Psicóloga Baiana”. As conselheiras do CREPOP 51 

ponderam o objetivo de se realizar, visto que a nossa gestão se finda no ano que vem. 52 
Encaminhamento: Decidi-se que não realizaremos a pesquisa e deixaremos como 53 

recomendação para o próximo triênio. 9.2. Mostra de práticas em políticas públicas.  54 

Foi apresentada a proposta da Mostra. Encaminhamento: será realizada no período 55 

de dez a doze de agosto como parte das atividades comemorativas do mês da 56 

psicóloga, mantendo-se o calendário da semana psi, articular com a COMINTER para 57 

ampliar a divulgação para todo o estado. Ponto 10. A coordenação de saúde do 58 

DETRAN solicita que as clínicas enviem os testes aplicados na avaliação psicológica 59 

além do laudo. A conselheira participante da comissão avalia que isso é um 60 

desrespeito e fere a autonomia do trabalho das psicólogas, visto que o laudo já é um 61 

documento legítimo. Aponta também que não foi identificada nenhuma normativa, 62 

portaria ou decreto que regulamenta isso. No entanto, ela pondera que isso pode se 63 

dever ao fato de avaliar o modo de correção das psicólogas, mas ainda concordam que 64 

é um pedido improcedente principalmente pela falta de diálogo com o DETRAN. A 65 

conselheira realiza o relato da realidade das psicólogas do trânsito, que passam, por 66 

vezes, por situação de violência dos candidatos e que quando encaminhado para a 67 

coordenação de saúde, nada é feito. Ela solicita que seja elaborado um documento e 68 

uma reunião da diretoria/plenário com o DETRAN em que possam estar dando início 69 

um diálogo. Outro ponto trazido diz respeito ao mapeamento das psicólogas que 70 

trabalham no trânsito e solicita que no momento da renovação da clínica, que é anual, 71 

que renove conjuntamente o cadastro das psicólogas. Há ainda solicitação para o 72 

Jurídico elaborar um documento que solicite das psicólogas que atuam no trânsito a 73 

realização da prova para titulo de especialista do CFP, considerando que há uma 74 

resolução 425/2012 do CONTRAN em que consta que todas as psicólogas que atuam 75 

no trânsito devem ter título de especialista reconhecido pelo CRP03. 76 
Encaminhamento: Aprovada a solicitação. Ponto 11. APAF. Analisado e discutidos os 77 

pontos que serão deliberados na APAF em Brasília no período de onze a treze de 78 

dezembro. A reunião foi encerrada às dezessete horas e eu Carlos Vinicius Gomes 79 

Melo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes, 80 

conforme lista em anexo. 81 


