
 
 

 

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

PLENÁRIA ORDINÁRIA - 29/10/2016.  Ao vigésimo nono dia do mês de outubro do ano 2 

de 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 11h24, a Plenária 4 

Ordinária, com a presença das/os seguintes Conselheiras/os: Valter da Mata Filho, 5 

Alessandra Santos de Almeida, Darlane Silva Vieira Andrade, José Costa dos Santos, 6 

Glória Maria Machado Pimentel, Monaliza Cirino de Oliveira, Carmen Silvia Silva Camuso 7 

Barros, Renan Vieira de Santana Rocha, Márcia Regina Bento de Araújo, Anderson Fontes 8 

Passos Guimarães, Bruno Vivas de Sá, Carolina da Purificação Fonseca, Djean Ribeiro 9 

Gomes, Iara Maria Alves da Cruz Martins, Ivana Ventura da Silva, Mailson Santos Pereira. 10 

Estiveram presentes a jornalista do CRP03, Gabriela Ferreira, e o psicólogo Reginaldo dos 11 

Santos Rosa (CRP03/IP13888). A reunião foi iniciada com a leitura das atas de 23/09/2016 12 

e 08/10/2016, que foram aprovadas em sequência. Ocorre a aprovação das mudanças 13 

de provisória para definitiva de: PAULO CARDOSO MEDEIROS. Ocorre a aprovação 14 

de reativação de inscrição de: SANDRA DOS SANTOS MACEDO Ponto 1. 15 

Comunicação. A funcionária Gabriela Ferreira, informou sobre a função da Assessoria de 16 

Comunicação do CRP03 e apresentou a arte da campanha do Novembro Negro, para 17 

postagem no site e nas redes sociais do Conselho, bem como a impressão em faixa para a 18 

sede e subsedes. A Plenária aprovou a arte, com a ressalva de incluir no banner a frase 19 

“Nenhum direito a menos!”. Gabriela explicou sobre o Manual da Comunicação, e os 20 

veículos de comunicação do CRP03. Orientações: Entregar no prazo de 72 horas o 21 

pedido para elaboração de uma arte para divulgação. O boletim eletrônico é veiculado 22 

semanalmente. O jornal impresso deve ser definido em Plenária quanto à periodicidade. 23 

Repasse das informações para a comunicação, sobre participação em atividades pelo 24 

CRP03. Sobre a produção de peças gráficas, como sugestão ter uma imagem para cada 25 

grupo de trabalho, de modo a padronizar. Sobre a fanpage do Facebook, foi sugerido 26 

montar grupo no Facebook para divulgar reuniões e alimentar mais a rede social do próprio 27 

CRP03. O canal no Youtube como ferramenta nova precisa ser também alimentada. Sobre 28 

o uso do Whatsapp pelos grupos e comissões do CRP03: a administração dos grupos de 29 

Whatsapp vai ser feita pela Assessoria de Comunicação do CRP. Gabriela relatou também 30 

o histórico de contratação dos serviços da Abrasivo, empresa que foi contratada para 31 

reformular o site do CRP03 há 2 anos, e o contrato foi aditivado para inclusão de produção 32 

de serviços gráficos. Foi informado também sobre a necessidade de um profissional de 33 

designer gráfico para a produção de materiais gráficos para atender demandas 34 

emergenciais, e esta contratação será definida após avaliação do conteúdo do contrato 35 

com a Abrasivo. Itamar informou sobre a reunião que participou em Brasília e que houve a 36 

solicitação da inclusão de um número de celular do regional para incluir no Whatsapp, e 37 

que a comunicação seria responsável por fazer esta gerência. Alessandra chamou atenção 38 

para o uso do Whatsapp entre a gestão para ficar atenta aos horários de veiculação de 39 

notícias e conteúdo. Solicitou ainda que as campanhas sejam encaminhadas por 40 

Whatsapp também. Ponto 2. Orçamento 2017. A Proposta de orçamento para o ano de 41 



 
 

 

2017 foi apresentada para conhecimento e aprovação da Plenária. Encaminhamento: 42 

Aprovada a proposta que será encaminhada para o Conselho Federal de Psicologia, no dia 43 

31/10/16. Ponto 3. Código CNAE. Aprovada a recomendação da auditoria e do CFP que 44 

passará a utilizar o código 9412-0/01 – Atividades de Fiscalização Profissional, nas 45 

informações prestadas no SEFIP. Ponto 4. Coordenações e GTs. Ponto 4.1. Comissão 46 

de Orientação e Fiscalização. Ivana informou sobre o funcionamento da Comissão de 47 

Orientação e Fiscalização e como tem acompanhado as atividades, principalmente as 48 

denúncias sobre falsos profissionais. O ponto de pauta 7 (Solicitação da psicóloga Lorena 49 

Cotrim) foi incluído no Ponto 4. Carmen informou sobre a solicitação para envio da lista de 50 

inadimplentes da região de Itabuna. A solicitação foi negada, tendo em conta que não é o 51 

procedimento padrão do Conselho, e foi dada a sugestão de se pensar um grupo de 52 

trabalho junto à COF para pensar ações de orientação e fiscalização no interior. 53 

Alessandra informou sobre a Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito em função da 54 

reformulação do Código de Trânsito Brasileiro, cuja proposta é retirar a obrigatoriedade do 55 

exame psicológico na primeira habilitação. Informou sobre a necessidade de mobilização 56 

para participar de Seminário na Assembleia Legislativa da Bahia, sobre o tema, no dia 7 de 57 

novembro de 2016, às 10 horas. Monaliza apresentou o projeto do Grupo de Trabalho de 58 

Psicologias e Política de Assistência Social (GTPPAS), em Vitória da Conquista, que foi 59 

aprovado pela Plenária. Ponto 5.1. Comissão de Direitos Humanos. Foram 60 

apresentados os nomes das coordenações dos Grupos de Trabalho vinculados à 61 

Comissão de Direitos Humanos: GT Psicologia e Relações Raciais (GTPRR), coordenador 62 

Alexandre Santos Pereira (CRP03/12789); GT Relações de Gênero e Psicologia (GTRGP), 63 

coordenadora Darlane Silva Vieira Andrade (CRP03/3187); GT Psicologia e Educação 64 

(GTPE), coordenador André Luís Pereira Guimarães (CRP03/IP12836), GT Defesa dos 65 

Direitos da Criança e da/o Adolescente (GTDDCA), coordenadora Luana Gomes Peixoto 66 

(CRP03/8296); GT Psicologia, Sexualidades e Identidades de Gênero (GTPSIG), 67 

coordenador Ricardo Henrique Gonçalves de Moura (CRP03/IP10911); GT Defesa dos 68 

Direitos das Pessoas com Deficiência (GTPCD), coordenador Atanael da Silva Vieira 69 

Weber (CRP03/13293). Como Núcleo Ampliado da Comissão de Direitos Humanos, foram 70 

convidados/as os/as profissionais Gabriel Menezes Gonçalves (CRP03/IP13761), Érika 71 

Andrade de Oliveira (CRP03/IP14524), Laura Augusta Barbosa de Almeida (Estudante e 72 

Representante de Movimento Social) e André Luiz Rocha (Profissional de Outra Categoria, 73 

que atua com Direitos Humanos e Políticas Públicas, junto à Guarda Municipal de 74 

Salvador/BA). Quanto aos GTs do interior, foi definido que os mesmos permaneceram 75 

vinculados diretamente à COMINTER, mas em constante comunicação com os GTs de 76 

Salvador, tendo em vista a transversalidade das pautas e necessidade de produzir coesão 77 

entre as ações do Conselho. Nesse ponto, o GT Avaliação Psicológica em Feira de 78 

Santana (GTAP – FSA) ficou com a coordenação de Iara Maria Alves da Cruz Martins 79 

(CRP03/10210); o GT Psicologia e Relações Raciais em Feira de Santana (GTPRR – 80 

FSA), com a coordenação de José Raimundo dos Santos; o GE de Psicologia do Esporte 81 

de Feira de Santana passa à condição de GT Psicologia do Esporte (GTPES – FSA), com 82 



 
 

 

a coordenação de Thaise Coutinho dos Santos (CRP03/8681). Quanto à solicitação de 83 

criação de novos GTs em Feira de Santana: Psicologia Escolar (GTPE – FSA), sob a 84 

coordenação de Crislanda de Oliveira Santos; GT Psicologia, Sexualidades e Identidades 85 

de Gênero em Feira de Santana (GTPSIG – FSA), sob a coordenação de Wendel Santana 86 

Ferreira (CRP03/IP12901). Encaminhamento: Coordenações referendadas, sendo que as 87 

de José Raimundo e Crislanda estão condicionadas à solução das pendências. 5.2. 88 

Comissões Permanentes. Sobre a Comissão de Título de Especialista, Mailson sugere 89 

encaminhar para a Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), 90 

que a Comissão seja considerada Comissão Permanente em todos os regionais. Para 91 

convidadas/os na Comissão de Ética, psicólogas/os: Pablo Mateus dos Santos Jacinto 92 

(CRP03/IP14425), Edilane Leal dos Santos (CRP03/9294), Aimara Celi Souza da Silva 93 

(CRP03/9572). Encaminhamento: as indicações foram referendadas. 5.3. Comissão de 94 

Políticas Públicas. O GT Psicologia e Sistema Único de Assistência Social (GTSUAS), 95 

continua sob a coordenação de Larissa Dantas (CRP03/7313); GT Políticas Públicas na 96 

Assistência Social (GTPPAS), em Vitória da Conquista, sob a coordenação de Brenda 97 

Luara dos Santos de Souza (CRP03/12716). O GT Emergências e Desastres (GTPED) 98 

pertencerá às Comissões de Mobilidade Humana e Trânsito (COMHT) e de Políticas 99 

Públicas (COMPOP). A suplência na cadeira de Trabalhadores do SUAS no Conselho 100 

Municipal de Assistência Social, em Vitória da Conquista, será ocupada por  Monaliza 101 

Cirino de Oliveira (CRP03/9621). Houve o informe da reunião dos Conselheiros da 102 

COMPOP com o CREPOP que aconteceu às 8 da manhã do 29 de outubro de 2016, e o 103 

agendamento da reunião da Comissão para o dia 11 de Novembro de 2016, sexta-feira, 104 

onde terá a participação dos/as coordenadores/as dos GTs e equipe CREPOP, incluindo o 105 

interior. 5.4. Comissão de Saúde. GT Arte e Saúde Mental (GTASM), em Feira de 106 

Santana, não tem indicação ainda. O GT Psicologia Clínica (GTPC) também está sem 107 

coordenação. A coordenadora anterior e integrantes do grupo pediram afastamento em 108 

função de terem sido referendadas na gestão anterior e se afinam com a proposta daquela. 109 

Márcia sugere o nome de Janaína Nascimento Teixeira (CRP03/04032), e também sugere 110 

a criação de um GT Práticas Humanizadas em Psicologia e Saúde (GTPHPS), que foi 111 

aprovada, mediante organização e apresentação futura da proposta de funcionamento e 112 

indicação de coordenação para o mesmo. Em tempo, Márcia informou que está tomando 113 

pé do funcionamento da Comissão, e pediu para indicar os nomes e demais questões 114 

referentes à sua Comissão na próxima Plenária. Darlane informou de seu interesse em 115 

dialogar com o tema da Educação Popular em Saúde para organizar um evento sobre o 116 

tema a nível regional, em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco 117 

(UNIVASF). Em tempo, e ainda no que tange à organização dos GTs de todo o CRP03, 118 

será construída e organizada uma Minuta de Criação e Organização dos Grupos de 119 

Trabalho, por Renan e Glória. Ponto 5.5. Outras representações: Fórum Sobre 120 

Medicalização da Educação e da Sociedade – Gabriel Menezes Gonçalves 121 

(CRP03/IP13761); Conselho Municipal da Mulher – Darlane Silva Vieira Andrade 122 

(CRP03/3187). Ponto 6. COMINTER. Ponto 6.1. Regimento – Mailson sugere revisão do 123 



 
 

 

Regimento Interno do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, no que tange às 124 

representações da COMINTER. Avaliou-se que não é possível propor esta revisão de 125 

imediato, mas que podemos construir o funcionamento da Comissão a partir de outros 126 

elementos, desde que não se descumpra com o segue disposto no Regimento. Ponto 6.2 127 

Representantes já selecionadas/os no interior: Barreiras – Márcia Maria Santiago Lucio 128 

(CRP03/11549), como Titular, Anchielle Crislane Henrique Silva (CRP03/12895), como 1ª 129 

Suplente, e Juliana Alves de Souza (CRP03/11254), como 2ª Suplente. Luis Eduardo 130 

Magalhães – Marianna Silva Nereu (CRP03/10814), como Titular, e Mariana Cecília da 131 

Silva (CRP03/14323), como Suplente. Santa Maria da Vitória – Ana Clara de Morais 132 

Ribeiro Nunes (CRP03/9396), como Titular, e Milena de Castro e Silva (CRP03/), como 133 

Suplente. Itabuna – Lorena Cotrim de Matos (CRP03/7198), como Titular, Roberto 134 

Severino Brasil (CRP03/13873), como 1º Suplente, e Ana Caroline Moura Cabral 135 

(CRP03/5541), como 2ª Suplente. Ilhéus – Luciana Moreno Monteiro (CRP03/6730), como 136 

Titular, e Milena dos Santos (CRP03/14545), como Suplente. Guanambi – Jussara Aguiar 137 

Coelho (CRP03/4911), como Titular, Alfredo Ubirajara Baleeiro Santos (CRP03/IP14557), 138 

como 1º Suplente, e Catiana Nogueira dos Santos (CRP03/10974) como 2ª Suplente. 139 

Criação de representações na cidade de Juazeiro e região do Velho Chico; Em Seabra - 140 

Jaqueline Anjos Silva (CRP03/8481), como Titular, Aline Souza dos Anjos (CRP03/6937), 141 

como 1ª Suplente, e Taís de Sousa Martins dos Anjos (CRP03/IP12314), como 2ª 142 

Suplente.  Outros Informes da COMINTER: Ficou agendada uma reunião da COMINTER 143 

na sede do CRP03 para o dia 11 de Novembro, nos dois turnos, que terá como uma das 144 

pautas a criação e manutenção de Grupos de Trabalho (GTs), bem como todo o 145 

funcionamento da Comissão. Visto que existem 27 territórios na Bahia, fez-se a proposta 146 

de termos 27 representações, e Eric Gamaliel irá consultar a nossa Assessoria Jurídica 147 

para avaliar a demanda de criação de Subsedes e Representações. Mailson informou 148 

também sobre a agenda de ações da COMINTER no interior, ao longo das últimas e das 149 

próximas semanas. Sobre a Comissão de Orientação e Fiscalização no Interior, serão 150 

avaliadas as possibilidades de ampliação do número de Psicólogas/os Orientadores 151 

Fiscais. Ponto 7. Novembro Negro. Foi trazido para a discussão inicial a apresentação do 152 

novo coordenador do GT Psicologia e Relações Raciais (GTPRR), em Salvador, Alexandre 153 

Santos Pereira (CRP03/12789), que veio para discutir acerca do planejamento da Semana 154 

em Comemoração ao Novembro Negro do CRP03, e apresentou a proposta do GT de 155 

organização do 2º Simpósio de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, a ser realizado de 16 156 

a 18 de Novembro (de quarta a sexta-feira), com um CineDebate, uma Mesa Redonda e 157 

uma Oficina. Discutiu-se também acerca da necessidade de integração dos GTs que 158 

trabalham com essa temática em Salvador e em Feira de Santana. Foi sugerida a inclusão 159 

de outros Grupos de Trabalho na organização do evento, como o GT Relações de Gênero 160 

e Psicologia (GTRGP), e o GT Psicologia, Sexualidades e Identidades de Gênero 161 

(GTPSIG). O evento também poderá integrar a discussão da violência contra a mulher, em 162 

função da campanha dos 16 dias de ativismo em combate à violência. Outra sugestão foi 163 

realizar mais eventos no interior em função da necessidade de discutir o tema e de 164 



 
 

 

mobilizar grupos no interior. Márcia sugeriu a inclusão do tema da Pessoa com Deficiência 165 

em função da existência de violência contra as mulheres negras portadoras de deficiência. 166 

Carolina sugeriu trazer questões sobre Políticas Públicas, trabalho e saúde, para incluir 167 

também como discussões para o evento. Djean pontou os desafios da organização de 168 

eventos no interior, e Itamar reforçou a necessidade de fazer um esforço para superar as 169 

dificuldades e organizar os eventos no interior. Foi sugerido por Valter e Anderson a 170 

possibilidade de fazer parcerias para otimizar a realização dos eventos. Alessandra sugere 171 

também que a participação do CRP em campanhas e pautas políticas vai além dos 172 

eventos, e inclui construção de material publicitário, textos e notas. Monaliza sinalizou a 173 

importância de atentar às especificidades do interior. Foi encaminhado que as pessoas 174 

interessadas na organização de eventos entrem em contato com Renan para construção 175 

de propostas, bem como de uma Comissão temporária temática para planejar estas ações 176 

coletivamente. Ponto 8. Contratação da Gerente. Foram explicadas dúvidas referentes 177 

ao processo de contratação, bem como feito um breve repasse de como está tramitando 178 

esta contratação. Ponto 9. Ofício CRA. Alessandra irá responder ao questionamento do 179 

Conselho de Administração referente à ocupação do cargo de gerente, juntamente com a 180 

Assessoria Jurídica. Ponto 10. Minuta sobre o Ato do Administrador. Minuta de ofício a 181 

ser encaminhado ao Sistema Conselhos de Psicologia. Encaminhamentos: a pauta será 182 

discutida na reunião de Diretoria. Ponto 11. APAF de Dezembro de 2016 (dias 17 e 18). 183 

Valter explicou sobre o funcionamento da APAF e a indicação de ida de conselheiras/os da 184 

Diretoria como delegadas/os e um conselheiro representante da COMINTER, ponderando 185 

a importância de que a Diretoria possa conhecer logo inicialmente a estrutura da APAF e 186 

da articulação junto ao CFP e aos outros CRPs. O Conselheiro Coordenador da 187 

COMINTER também foi indicado tendo em vista a importância das pautas da 188 

Regionalidade e da Interiorização para o XV Plenário. A sugestão foi majoritariamente 189 

acatada, sendo então os conselheiros indicados: Valter da Mata, Alessandra Almeida, José 190 

Costa, Darlane Andrade e Eric Gamaliel. Caso Eric Gamaliel não possa estar presente, foi 191 

indicado que Mailson Pereira assuma a indicação em seu lugar. O que ocorrer: Gloria 192 

informou sobre o apoio do CRP à corrida organizada pela SPM em função dos 16 dias de 193 

ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e que está atuando junto à Assessoria 194 

Jurídica. Valter informou sobre a publicação cuja finalidade é debater a “Cura Gay”, 195 

explicando que esta estava tramitando no CFP, mas que agora deverá ser assumida pelo 196 

CRP03, provavelmente na articulação entre os GTs Psicologia, Sexualidades e Identidades 197 

de Gênero (GTPSIG) e Relações de Gênero e Psicologia (GTRGP), sendo que esta 198 

questão já foi tratada em reunião de Diretoria. Alessandra propõe fechar a publicação com 199 

profissionais de psicologia. Também propõe que a próxima Plenária seja realizada no dia 200 

12 de Novembro, e terá como uma das pautas o nosso espaço de formação política e 201 

interna, acerca do Sistema Conselhos de Psicologia. Não havendo mais nada a tratar, a 202 

reunião foi encerrada às 17 horas e 30 minutos e eu, Darlane Silva Vieira Andrade, lavrei a 203 

presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 204 


