
 
 

 

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

PLENÁRIA ORDINÁRIA – 03/12/2016.  Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de 2 

dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região, na Rua 3 

Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, teve início às 09h20, a Plenária 4 

Ordinária, com a presença das/os seguintes Conselheiras/os: Alessandra Santos de 5 

Almeida, Anderson Fontes Passos Guimarães, Carolina da Purificação Fonseca, Darlane 6 

Silva Vieira Andrade, Dejan Ribeiro Gomes, José Costa dos Santos, Glória Maria Machado 7 

Pimentel, Monaliza Cirino de Oliveira, Márcia Regina Bento de Araújo, Renan Vieira de S. 8 
Rocha Os/as demais justificaram a ausência. Ponto de pauta 1. Leitura da ata de 9 

12/11/2016: A ata foi lida e aprovada pela plenária. Ponto de pauta 2. Informe sobre a 10 

Comissão de saúde, dado por Márcia Araújo: está sendo elaborado um documento que 11 

fundamente e apresente esta Comissão. Foi informado sobre os Grupos de Trabalho que 12 

compõem atualmente a Comissão: GT Arte e Saúde Mental, em Feira de Santana, sob a 13 

coordenação de Tânia Silva Rodrigues (CRP03/IP12900); GT Psicologia Clínica, em 14 

Salvador, sob a coordenação de Ronielton Pinheiro dos Santos (CRP03/IP14256). Como 15 

psicóloga convidada, integra à Comissão, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos 16 

(CRP03/5427). Márcia apresentou a proposta de realização de uma reunião ampliada da 17 

Comissão de Saúde para o dia 21 de dezembro, das 9:00 às 12:00h no CRP03, aberta a 18 

profissionais da área, convidados/as. A conselheira propõe que a reunião seja registrada 19 

em vídeo. O plenário aprova a atividade, com ressalva que seja encaminhado à diretoria 20 

um orçamento tendo em vista que haverá custo com deslocamento de participantes 21 

convidados/as. O conselheiro José Costa informou que está organizando, na cidade de 22 

Santo Antônio de Jesus, um Grupo de Trabalho que trata de religiosidade e saúde, e o 23 

mesmo apresentará uma proposta formal, bem como informará a data para a realização de 24 
uma reunião nesta cidade para apresentar esta proposta. Ponto de pauta 3. Cominter: foi 25 

reafirmado que os grupos de trabalho lotados em cidades do interior, compõem as 26 

comissões existentes no CRP03 que estão em funcionamento, de acordo com a 27 

proposta/temática de cada grupo, sendo a COMINTER uma comissão que auxilia na 28 

articulação destes grupos. Monaliza apresentou os/as representantes em Irecê: Graziela 29 

Matos Borges (CRP03/8947) e Joana Grazielle Bomfim Ribeiro (CRP03/8947); Vitória da 30 

Conquista: Valdinéia Aragão dos Santos (CRP03/7149), Jamile Pires Vieira 31 

(CRP03/14421), Aline Lima Almeida (CRP03/9303). Monaliza solicita ir a reunião em 32 

entrega de carteira profissional para fazer um convite de articulação com profissionais de 33 
Jequié. Pauta 4. Sobre o evento de formação e o planejamento estratégico, Djean sugere 34 

que a formação ocorrer no interior. Alessandra sugere que o espaço de formação seja 35 

aberto para conselheiros/as, coordenadores/as de Comissões e Grupos de Trabalho, 36 

membros/as de grupo de trabalho. Monaliza sugere que estejam presentes pessoas que 37 

compõem o coletivo ampliado. Foi encaminhado que será feito um levantamento do 38 

quantitativo de pessoas que participará do evento de formação e planejamento estratégico. 39 

Maria Daiza Amador será convidada para conduzir o planejamento estratégico e o evento 40 

de Formação será realizado um dia antes deste. Foram definidas as seguintes datas para 41 

fevereiro: no dia 8, na quarta-feira, acontecerá plenária às 18hs; no dia 9, quinta-feira, 42 

acontecerá o evento de Formação 8 às 18hs; e nos dias 10 e 11 (sexta e sábado) 43 

acontecerá o planejamento estratégico, de 9 às 18horas. Glória informou que está 44 

preparando uma sistematização do material para a Formação (articulação dos princípios 45 

da gestão, com as propostas do CNP e Corep), bem como documentos relevantes sobre o 46 

funcionamento do CRP03, e que o mesmo tem sido organizado pela bibliotecária, fazendo 47 



 
 

 

uma ressalva que a técnica e estagiárias do CREPOP não se prontificaram a colaborar 48 
com esta organização.  Pauta 5: Demanda para a Comunicação: historicizar e registrar 49 

as novas representações do interior, e o nome das pessoas que estão no Coletivo 50 
Ampliado. Ponto 6: informe sobre a participação de conselheiros/as em eventos: Djean 51 

informou sobre articulação feita com profissionais de Jequié, discutindo atuação no sistema 52 

prisional. Darlane informou sobre o Colóquio de Gênero e Feminismo, e Fórum de 53 

Notificação em casos de violência, que aconteceram na Universidade de Brasília no mês 54 

passado, onde apresentou trabalho de pesquisa, com discussões relevantes para a 55 

categoria. Na ocasião foi apresentada pela psicóloga Valeska Zanello, uma Nota sobre a 56 

notificação compulsória e quebra de sigilo em situação de violência e risco de feminicídio, 57 

que será votada no CFP. Esta plenária delibera pela divulgação da nota para a categoria. 58 
Ponto 7: Calendário das plenárias ordinárias: foram agendadas as seguintes datas para as 59 

plenárias ordinárias do CRP 03 para 2017: 28 de janeiro; 08 de fevereiro; 18 de março; 29 60 

de Abril; 20 de Maio; 10 de Junho; 15 de Julho; 19 de Agosto; 16 de Setembro; 21 de 61 
Outubro; 18 de Novembro; e 02 de Dezembro. Ponto 8: Sobre o credenciamento do site 62 

www.falapsi.com.br, o mesmo está credenciado pelo nº 203836904 sob responsabilidade 63 

do psicólogo Adelson da Silva Sousa (CRP03/08956), após apreciação da COF e do 64 
plenário, o credenciamento foi aprovado. Ponto 9: Solicitação de um ônibus, pela ABEP, 65 

para participar de seminário na área de Psicologia Social e que inaugurará o Memorial 66 

Marcus Matrag. Foi avaliado que a questão do orçamento deste ano que foi aprovado, terá 67 

que ser consultado porque não previa este tipo de gasto, pesando na decisão pela 68 

contratação de um micro-ônibus. Decidiu-se que serão discutidas novas possibilidades de 69 

apoio, sem que isto seja fechado nesta Reunião Plenária, passando à Comissão de 70 

Formação (Bruno Vivas e Djean Ribeiro) a serem responsáveis por essa questão e pela 71 
articulação junto à ABEP quanto ao pleito. Ponto 10: Sobre o convênio de transporte para 72 

conselheiros/as e profissionais convidados/as do CRP03 será feita uma licitação.  Ponto 73 

11: A conselheira Gloria apresentou as/os psicólogas/os convidadas para instalar a 74 

Câmara de Mediação da Comissão de Ética: Dora Teixeira Diamantino (CRP03/5140), 75 

Pablo Mateus dos Santos Jacinto (CRP03/IP14425),Aimara Celi Silva( CRP03/9572) e 76 
como conselheira responsável Glória Maria Machado Pimentel (CRP03/8457). Ponto 12: 77 

Reunião com o CRP 19 – ??, Ponto 13: Djean solicita construção de estratégias para dar 78 

visibilidade a biblioteca do CRP03, como ponto de pauta para o planejamento estratégico. 79 
Ponto 14: sobre a seleção das/os novas/os estagiárias/os para a Comissão de Direitos 80 

Humanos e Comissão de Políticas Públicas: foi aprovada pela plenária que o processo de 81 

seleção será iniciado em Janeiro/2017, logo após a construção e publicação do edital de 82 

seleção, sob a responsabilidade dos Conselheiros Renan Rocha (CDH) e Glória Pimentel 83 
(CPP). Ponto 15: Participação do CRP03 na caminhada do dia 11/12 “Eles por elas”, 84 

organizada pela ONU e SPM estadual. Foi encaminhada a divulgação do evento para que 85 

a categoria possa participar e colaborar para a luta pelo fim da violência contra as 86 

mulheres.  Gloria informou que a corrida organizada pela SPM municipal em que o CRP03 87 

foi chamado para apoiar, foi cancelada. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada à14 88 

horas, tendo esta ata lavrada por mim, Darlane Andrade, e será apreciada e assinada por 89 

quem de direito. Salvador, 03 de dezembro de 2016.  90 

http://www.falapsi.com.br/

