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RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO 
2011 

 
1 – APRESENTAÇÃO 

 
Nos termos e para fins de atendimento ao inciso II do art. 18 da Instrução Normativa 
nº. 12/96 – TCU, com suas alterações, vimos apresentar Relatório de Gestão do 
CRP 3a Região Ba do exercício 2011. 
 
1.1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região – Bahia é uma autarquia de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei nº. 5766, de 
20/12/1971, regulamentada através do Decreto nº. 79.822 de 17/06/1977, 
componente do Sistema do Conselho Federal de Psicologia, que tem por finalidade 
essencial fiscalizar o exercício profissional e trabalhar para a melhoria do 
aperfeiçoamento técnico dos psicólogos na Bahia. 
 
1.2 – DO PLENÁRIO 
 
Foram realizadas até 31/12/11, 14 reuniões plenárias ordinárias, 12 extraordinárias e 
uma Assembléia Orçamentária e uma etapa do Planejamento Estratégico do ano de 
2011. 
 
1.3 – DA DIRETORIA 
 
Compuseram a diretoria de 01/01/2011 a 31/01/2011. 
 
Valter da Mata Filho   Presidente 
Alessandra Santos de Almeida   Vice-Presidente 
Maria Célia Vaz de Queiroz Silva  Tesoureira 
Nicoleta Mendes Mattos   Secretaria 

1.4 – DO CONSELHO FISCAL 

 
Não existe Conselho Fiscal constituído neste CRP/03. 
 

1.5 – DO REGIMENTO INTERNO 

 
O CRP/03 adotou o Regimento do Regional, aprovado através da Resolução CFP 
nº. 020/2010 que foi publicada no DOU em 18 de outubro de 2010 e retificada no dia 
19 de outubro de 2010. 
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1.6 – DA RECEITA  

 
Para o exercício 2011, foi aprovado pela Resolução CFP nº. 022/2010, o 
Orçamento Programa, contemplou o valor de R$ 2.243.317,53. Do orçamento global, 
foi arrecadado o montante de R$ 2.177.301,25 significando 97,05% da previsão, 
distribuído em diversos itens de receita. 
 
Das contribuições sociais, ou seja, da arrecadação oriunda das anuidades do 
exercício de 2011, o CRP/03 auferiu o montante de R$ 1.793.439,12 enquanto que 
da anuidade de exercícios anteriores, o total de R$ 74.739,29, contabilizados estes 
recursos na rubrica Receita da Dívida Ativa. Outros itens considerados relevantes 
foram: 
 
1) Receita Patrimonial:              R$   51.583,36 
2) Outras Receitas Correntes:  R$ 106.405,14 
 

1.7 – DA DESPESA 

No mesmo valor estimado da receita, foi fixado o montante de R$ 2.243.317,53, para 
a despesa do exercício, tendo sido executada o valor de R$ 2.129.768,91, 
significando 94,93 % da fixação, distribuído em diversos elementos de despesa. 

1.8 – DA RECEITA/DESPESA 

A receita auferida em relação à despesa global apresentou um resultado de R$ 
47.532,34 de superávit orçamentário. 

1.9 – DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

Em 31 de dezembro de 2011, o CRP/03 apresentou de disponibilidade financeira o 
montante de R$ 159.261,72, assim distribuído: 

Banco do Brasil S.A.:  

Conta Corrente:  

05365-1 - R$ 60.184,95 (utilizada para recebimento de anuidades e pagamentos do 
CRP19) 

40052-1 – R$ 99.076,77 

Conta Poupança 

40052-1 – R$ 0,00 



 

7  
 

1.10 – DA DÍVIDA FLUTUANTE 

Da dívida flutuante o CRP/03 registrou em 31/12/2011 o montante de R$ 49.732,26 
assim constituída: 

1) Restos a pagar:                        R$  8.162,51 

1) Entidades Públicas Credoras:   R$ 14.623,94 

2) Consignações:     R$   6.771,03 

3) Credores da Entidade   R$ 20.174,78 

 

1.11 – DOS BENS PATRIMONIAIS 

O CRP/03 registrou em seu patrimônio, no Grupo Bens Patrimoniais, o montante 
inventariado em 31/12/2011 no valor de R$ 1.120.186,48, assim distribuído: 

1) Bens Móveis:    R$ 305.409,61 

2) Bens Imóveis:    R$ 814.776,87 

 

1.12 – QUITAÇÃO DO FUNDO DE SEÇÃO 

Será encaminhado ao Conselho Federal de Psicologia, em abril de 2012, o valor de 
R$ 13.930,42, referente às anuidades de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  
 

2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

2.1 CREPOP 

O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas - Crepop, 
ferramenta institucional do Sistema Conselhos de Psicologia, tem como atividade 
principal a realização de pesquisas sobre a prática da(o) profissional de psicologia nas 
políticas públicas, sob orientação da Coordenação Nacional, a fim de propor referências 
técnicas para essa atuação. Neste sentido, e com o objetivo de ampliar e qualificar os 
dados coletados, em 2011, a rede Crepop passou por um processo de mudança na 
proposta de metodologia de pesquisa – a qual foi apresentada e discutida no Seminário 
de Metodologia do Crepop; revisada e aprovada na Reunião Nacional do Crepop e na 
Assembléia das Políticas Administrativas e Financeiras (APAF) do mesmo ano.  

O Crepop também tem por diretriz atuar como um recurso de Gestão. Nesse sentido, 
difunde informações sobre a prática profissional nas políticas públicas e desenvolve 
ações localmente, a partir de parcerias. Assim, a equipe do Crepop, em 2011, passou a 
participar das reuniões periódicas de alguns Grupos de Trabalho e Comissões do 
CRP03, bem como de outras instituições, articulando atividades conjuntas e 
problematizando a inserção profissional no campo das políticas sociais.  

Por fim, o Centro presta serviços de informação e comunicação para a categoria, 
estudantes de psicologia, sociedade, gestora(e)s públicos, dentre outra(o)s 
interessada(o)s. Dessa forma, a equipe investiu na produção e divulgação de material 
referente ao intercâmbio entre psicologia e políticas públicas, o pode ser conferido no site 
crepop@pol.org.br e no blog observatório03@wordpress.com.br. 

Atualmente, o Crepop conta com duas conselheiras responsáveis – Alessandra Almeida 
e Kueyla Bittencourt, duas pesquisadoras – Gisele Lopes e Glória Pimentel, e uma 
estagiária na cidade de Vitória da Conquista – Denise Viana. Além destas, em 2011, o 
Centro contou com a presença de Emanuela Loiola como pesquisadora por um breve 
período.  

A seguir, serão destacadas as principais atividades do Crepop03-Ba, em 2011. 

 

2.1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

2.1.1.1 Investigação da Prática Profissional 

O Crepop03 realizou o ciclo completo das pesquisas sobre atuação profissional nas 
seguintes áreas: 

 Segurança Pública (março a julho/2011); 
 Atenção à Pessoa Idosa (agosto a dezembro/2011). 

O ciclo completo de pesquisa envolve a busca dos marcos-lógicos legais, divulgação da 
pesquisa, identificação de profissionais, entrevistas e reuniões com gestora(es) e 
coordenadora(e)s de serviços, realização dos encontros grupais, transcrição de 
entrevistas, construção dos relatórios, e inserção dos dados da(o)s participantes no 
PsicoinfoWeb. 

mailto:crepop@pol.org.br
mailto:observatório03@wordpress.com.br


 

9  
 

Além dos ciclos completos, no primeiro semestre de 2011, a equipe realizou a pesquisa 
dos marcos lógico-legais e o levantamento quantitativo de psicóloga(o)s nas políticas 
públicas voltadas para a: 

 Promoção da Igualdade Racial; 
 Questão da Terra; 
 Emergências e Desastres. 
 Além da construção de relatórios locais, essas temáticas também foram foco em 

outras ações do Crepop e do CR. 
 
 
 
2.1.1.2 O CREPOP como Recurso de Gestão 

Com o objetivo de divulgar as pesquisas e outras ações do Centro, fazer devolutivas, 
articular parcerias e estimular o debate sobre a inserção profissional em políticas sociais, 
em 2011, a equipe do Crepop representou o CRP03 em Congressos, Seminários e em 
atividades voltadas para os serviços públicos na área da saúde, assistência social e 
educação, bem como nas temáticas pesquisadas pela rede no ano corrente. 

Além disso, manteve participação na Comissão de Direitos Humanos do CRP03, através 
dos Grupos de Trabalho Psicologia e: Gênero, Relações Raciais, Educação, Defesa dos 
Direitos da Criança e Adolescente e Combate à Homofobia, contribuindo no 
planejamento e realização das atividades, bem como apresentando os resultados de 
pesquisa do Crepop03. Destaca-se a participação na organização dos seguintes eventos 
em parceria com os GT´s: 

 Racismo na Educação (18/06); 
 Reunião Ampliada do GT Psicologia e Educação (30/06); 
 Encontro Psicologia e Socioeducação: relações possíveis frente à privação de 

liberdade (30/07); 
 I Encontro de Psicólogas(os) da Educação da Bahia (ENPEB) (20/08); 
 Práticas Psis e Etnicidades (25/08); 
 Psicologia uma Profissão de Muitas e Diferentes Mulheres (27/08). 

Destaca-se ainda que o Crepop e a Comissão de Interiorização (Cominter) 
desenvolveram em parceria os seguintes eventos: 

 Inserção dos(as) Psicólogos(as) nas Políticas Públicas  de Assistência Social - 
Afirmando Práticas, Construindo Referências (Ilhéus/Itabuna) (02/04); 

 Inserção dos(as) Psicólogos(as) nas Políticas Públicas  de Saúde - Afirmando 
Práticas, Construindo Referências (Juazeiro e Feira de Santana) (09/04 e 03/08); 

 II Mostra Pública de Psicologia (Vitória da Conquista) (25/08); 

 Psicologia e População Indígena: inter-relações com a Assistência Social, Saúde e 
Educação (Porto Seguro) (16/09). 

A equipe também participou do VII Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, 
apresentando trabalhos sobre dimensões das políticas públicas: 
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 Mesa Redonda: Psicologia: Desafios para a Inserção Profissional em Novos 
Campos; 

 Comunicação:  

1. Políticas Públicas de Emergências e Desastres – Ações da Psicologia 
Brasileira Nesta. 

2. Transversalidade e Intersetorialidade nas políticas públicas: novos 
paradigmas para a gestão pública, desafios para a(o) profissional de 
psicologia. 

Já no XVI Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social 
(ENABRAPSO), ampliando as temáticas e a análise dos dados das pesquisas, a equipe 
coordenou/participou das seguintes mesas redondas: 

 Território e Identidade: espaço de (des)construção;  

 Dimensões das Políticas de Saúde: trabalho, etnicidade e saúde mental; 

 Direitos Humanos e Políticas Públicas: da formação à atuação; 

 Família(s): configurações, vínculos e políticas (em parceria com Crepop12 – SC e 
Crepop19 – SE).  

Ainda em 2011, a equipe participou das ações desenvolvidas pela gestão do CR, tais 
como: 

 Planejamento Estratégico do CRP03 (nas duas etapas); 
 Capacitação dos Representantes do CRP03; 
 Entrega de Carteira Profissional de psicóloga(o)s na capital e no interior; 
 Plenárias. 

 

Em relação à rede Crepop Nacional, a equipe do CRP03 participou das seguintes 
atividades: 

 Reuniões telefônicas; 

 Treinamentos; 

 Seminário Nacional de Metodologia do Crepop; 

 Reunião Nacional do CREPOP. 

 

Por fim, de modo a fomentar a qualificação da equipe, bem como melhorar a 
comunicação e a co-gestão do Crepop03, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 

 Reuniões internas mensais; 

 Pesquisa e leitura de material referente a políticas públicas; 

 Devolutivas das reuniões, treinamentos e encontros da rede nacional; 
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 Construção de relatórios semestrais de estágio. 

CREPOP  
Recurso de Gestão 

Local e data Equipe 
Formas de 

Participação 
 

Planejamento Estratégico do CRP03 
(Etapas I e II) 

Salvador/ 
22/01/2011 
19/02/2011 

Alessandra  
Kueyla  
Gisele 

Colaboradoras 

Mesa Redonda: Representações Sociais: Memória, 
Educação e História  (Org. UESB) 
 

Vitória da 
Conquista/ 
03/02/2011 

 
Denise 

 
Ouvinte 

Apresentação do Documento de Referência – 
Atuação Profissional em Varas de Família – para o 
Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP03 
 

Salvador/  
10/03/2011 

 
Gisele 

 
Palestrante 

Chá da tarde com Psicólog@s que atuam em 
diferentes cenários (Org. UFBA) 

Vitória da 
Conquista/ 
15/03/2011 

 

 
Denise 

 
Palestrante 

UESC em Santo Antônio de Jesus – Conselho 
Itinerante 

Santo Antônio de 
Jesus-Ba/ 
16/03/2011 

 

 
Gisele  

 
Palestrante 

Plenária Aberta com a presença de Gestores e 
Psicólogas que atuam nas Políticas Públicas de 
Assistência e Saúde da região Sudoeste da Bahia 
(Org. CRP03) 
  

Vitória da 
Conquista/ 
19/03/2011 

 
Denise e Kueyla 

 
Organização  

Defesa de Dissertação de Mestrado: Política Saúde 
da População Negra no Brasil: Atores Políticos 
aspectos étnicos raciais, principais tensões no 
campo. 
 

 
Salvador/  

23/03/2011 

 
Gisele e 

Emmanuela 

 
Ouvintes 

I Fórum Inter Gt’s da Comissão de Direitos Humanos 
 

Salvador 
25/03/2011 

Gisele 
Glória 

Colaboradoras 

Participação da reunião da Comissão Intergestores 
Bipartites (CIB) – Secretaria do desenvolvimento 
Social e Combate a Pobreza (SEDES). 
 

 
Salvador/  

Março 

 
Emmanuela 

 
Ouvinte 

Defesa de Dissertação de Mestrado: Efeitos da 
condição socioeconômica de indicadores 
psicosociais e de saúde sobre o desenvolvimento 
infantil. 
 

 
Salvador/  

01/04/2011 

 
Glória 

 
Ouvinte 

Mesa Redonda: inserção das(os) Psicólogas (os) nas 
políticas públicas de Assistência Social - afirmando 
práticas, construindo referências  
 

 
Ilhéus/Itabuna 

02/04/2011 

 
Gisele 

 
Palestrante 

 
I Forum de Psicologia da PMBA 

Salvador/  
08/04/2011 

 

Gisele e 
Emmanuela 

 
Ouvintes 

Mesa Redonda: inserção das(os) Psicólogas (os) nas 
políticas públicas de Saúde – afirmando práticas, 
construindo referências  
 

 
Juazeiro/ 

09/04/2011 

 
Kueyla 

 
Palestrante 

Discussão sobre Saúde do Trabalhador – promovido 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
 

Salvador/ 
09/05/2011 

 
Gisele 

 
Ouvinte 

Seminário Nacional de Psicologia e Políticas 
Públicas 
 

Salvador/ 
11/05/2011 

 
Todas  

 
Ouvintes 

Congresso Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI) 
 

Salvador/ 
11 a 14/05/2011 

 
Todas 

Apresentação de 
trabalhos e ouvintes 

Apresentação do Documento de Referência – 
Atuação Profissional em Medidas Socioeducativas 
em Unidades de Internação na Faculdade Social da 
Bahia 

 
Salvador/ 

17/05/2011 

 
Gisele 

 
Palestrante 
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Evento em comemoração ao Dia da Luta 
Antimanicomial. 

Vitória da Conquista 
18/05/11 

Denise Ministrante de 
Oficina  

Encontro Multidisciplinar de Saúde da Mulher. 
 

Salvador/ 
02/06/2011 

Emmanuela Ouvinte 

Capacitação dos Representantes do CRP03 
 

Salvador 
11/06/2011 

Gisele 
Glória 

Palestrante 
 

Reunião com profissionais do SUAS-Sindicato Salvador/ 
16/06/2011 

 

 
Gisele 

 
Palestrante 

Evento do GT Psicologia e Relações Raciais e GT 
Psicologia e Educação com o Tema: Racismo na 
Educação 
 

Salvador 
18/06/2011 

Glória  Organização 

Apresentação do Documento de Referência – 
Atuação Profissional em Medidas Socioeducativas 
em Unidades de Internação – para o Grupo de 
Trabalho de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
 

 
Salvador/ 

28/06/2011 

 
Gisele 

 
Palestrante 

Reunião Ampliada do GT Psicologia e Educação Salvador 
30/06/2011 

 

Gisele 
Glória 

Ouvinte 

Desfile 2 de Julho (Comemoração da Independência 
da Bahia) 
 

Salvador/ 
02/07/2011 

Gisele 
Alessandra 

Participação 

Seminário Nacional de Metodologia Crepop Brasília 
15/07/2011 
16/07/2011 

Gisele 
Glória 

 Kueyla 

Ouvinte 

Roda de Conversa com profissionais do Centro de 
Atendimento Socioeducativo (CASE/SSA) 
 

Salvador/ 
27/07/2011 

 
Gisele 

 
Facilitadora 

Encontro Psicologia e Socioeducação: relações 
Possíveis frente à privação de liberdade 
 

Salvador/ 
30/07/2011 

Gisele Organização 

Evento  
Mesa Redonda: inserção das(os) Psicólogas (os) nas 
políticas públicas de Saúde – afirmando práticas, 
construindo referências  
 

Feira de Santana 
03/08/2011 

Denise 
Gisele 
Glória 

Organização 
Palestrante 
Ouvinte 

I Encontro de psicólogas(os) da Educação do Estado 
da Bahia 

Salvador  
20/08/2011 

 

Gisele Organização  
Palestrante  

Treinamento para pesquisa idoso  Natal 
30/08/2011 

 

Gisele Ouvinte  

Práticas psis e etnicidades (GTPRR) Salvador  
25/08/2011 

 

Glória 
Gisele 

Organização  
Ouvinte (Tds) 

Psicologia profissão de Muitas e Diferentes Mulheres 
(GTPRG) 

Salvador  
27/08/2011 

 

Gisele 
Glória 

Organização 
Ouvinte 

Formação política em psicologia  Salvador  
26/08/2011 

 

Gisele 
Glória 

Palestrante 
Ouvinte 

Semana da psicóloga no Hospital Juliano Moreira: 
“A inserção das psicólogas nas  políticas de saúde” 
 

Salvador  
23/08/11 

 

Glória Palestrante  

II Mostra Pública de Psicologia   Vitória da Conquista 
25/08/11 

Denise 
 

Organização e 
Apoio 
 

“Caminhada Pela Vida” na I Semana Municipal de 
Prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas 
 

Vitória da Conquista 
09/09/11 

Denise 
 

Participação e Apoio 
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Psicologia e População indígena: inter-relações com 
a Assistência Social, Saúde e Educação 

PORTO SEGURO 
16/09/2011 

Glória 
Gisele 
Denise 

Organização (todas) 
Coordenação da 
mesa 

Oficina de Associativismo (realizada pelo Projeto de 
Trabalho Técnico Social promovido pela EMBASA) 

Vitória da Conquista 
22, 23 e 24/09/11 

Denise Participante 

III TEMPSI (Temas em Psicologia) Direitos Humanos- 
de quem? Para quem? 

Vitória da Conquista 
30/09/11 e 01/10/11 

Denise e 
Kueyla 

Organização 
 
 

Debate sobre políticas públicas de saúde 
 

Salvador, 
03 a 05/10 

Gisele Ouvinte 

Seminário Inovação Tecnológica para Prevenção e 
Redução de Desastres (parceria UFBA/CRP03) 
 

Salvador  
17 a 22/10/11 

Glória  
Alessandra 

Gisele 

Apoio  
Participação 
 

Reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Salvador  
26/10 

Glória  Participação  

Fórum Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum 
DCA) 

Salvador  
24 e 25 de outubro 

Glória  Participação  

Seminário Infância, Proteção Integral, Educar sem 
Castigos Físicos 

Salvador,  
17 e 18/10 

Gisele 
Glória 

Ouvintes 

Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Psicologia Social (ENABRAPSO) 

Recife, 
11 a 15 de 
novembro 

Denise 
Gisele 
Kueyla 

 

Apresentação de 
trabalhos 
Ouvintes 

Pesquisa Crepop Idoso/a Salvador 
19/11 

Alessandra 
Gisele 
Glória  

 
Organização 
Participação 

Seminário Nacional de Emergências e Desastres  Brasília 
23 e 25/11 

Gisele  
Alessandra 

  

Participação 
Apoio  
  

Reunião Nacional do CREPOP Brasília 
25 e 26 /11 

Gisele  
Alessandra  

Participação 
 

Reunião Inter Gts Comissão de Direitos Humanos  Salvador 
13/12/11 

Gisele  Colaboração  

 

2.1.1.3 Manutenção dos Serviços de Informação 

Com objetivo de ampliar os canais de comunicação com a categoria, o Crepop03 
publicou os seguintes textos no Jornal do CRP03-BA:  

 Serviços públicos: novos desafios para a prática profissional; 

 Transversalidade e Intersetorialidade nas Políticas Públicas; 

 Balanço das atividades no primeiro ano da nova gestão. 

 

Além disso, construiu minutas dos resultados locais das pesquisas e manteve atualizado 
o Blog e Twitter, de modo a promover maior circulação de informações referente às 
temáticas do campo das políticas públicas. 
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Por fim, fez esclarecimentos de dúvidas de psicólogas(os), estudantes, profissionais de 
outras categorias, sobre a atuação das(os) psicólogas(os) nas políticas públicas via 
telefone, email, e nos espaços de discussão coletiva (Congressos, seminários e 
encontros temáticos). 

2.2 CROMPROMISSOS SOCIAIS PSICOLOGIA 

  

2.2.1 – DAS COMISSÕES 

 

DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Membros da COF/ CRP-03: Coordenadora: Cons. Carlita Bastos 
                                              Psicólogos Fiscais: Antonio Rogério Greenhalgh. 
                                                                              Helena Miranda. 

Abaixo, estão elencadas algumas das ações desenvolvidas pela COF no ano de 
2011, com seus objetivos e resultados alcançados na Bahia. Em seguida, 
encontram-se compiladas, de forma quantitativa, todas as atividades por categoria. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

Entrega de Carteira de Identificação Profissional - CIP 

Objetivo: Qualificar os eventos de entrega de CIP como “porta de entrada” de novos 
profissionais na categoria, fortalecendo o vínculo desses com o CRP-03. 

Resultado: Foram realizados 27 encontros de entrega coletiva de carteira, em 
Salvador, tendo sido entregues 580 CIPs. Em cada encontro, a COF realizou 
palestra explicativa sobre o CRP-03 (estrutura, ações desenvolvidas, 
regulamentações, código de ética, entre outros) com a participação da equipe do 
CREPOP e da Bibliotecária do Conselho.  

Atendimento ao Público e Orientações 

Objetivo: Orientar profissionais psicólogos/as, estudantes de psicologia e a 
comunidade sobre os diversos temas relativos à Psicologia, seja por telefone, fax, e-
mail ou presencialmente; bem como acolher queixa-denúncia contra profissional 
inscrito nesta jurisdição. 

Resultado: No total, foram registrados 675 atendimentos, recebidas 07 denúncias e 
realizadas 05 orientações formais a psicólogos/as em Salvador. 
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Visitas a Pessoas Jurídicas - PJs 

Objetivo: Realizar visitas de rotina para orientações gerais; realizar visitas de 
inspeção para inscrição de PJ no Conselho; realizar visitas de fiscalização; realizar 
visitas de lacre e deslacre de material psicológico. 

Resultado: No total, foram realizadas, entre visitas de inspeção e rotina, 34 
procedimentos em Salvador. 

Conselho Itinerante 

Objetivo: Promover palestras junto aos estudantes e demais profissionais das 
Instituições de Ensino da Psicologia, visando orientar e esclarecer sobre questões 
relacionadas à Legislação da Psicologia e ética profissional. 

Resultado: No total, foram realizados 10 Conselhos Itinerantes, sendo 02 no interior 
do Estado: Itabuna e Paripiranga, e os demais em Salvador, a saber: Unime, 
Unijorge, Fac.Baiana, Unifacs, Ufba, FSB, Faculdade da Cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Projeto de Apoio/Visita às Subsedes 

Objetivo: Contribuir para a atualização, informação e qualificação das(os) 
psicólogas(os) e representantes do CRP-03 nas subsedes e dos estudantes de 
Psicologia das respectivas regiões.  

Resultado: Foram realizadas visitas a 02 regiões no interior do estado: Santa Cruz, 
e Paripiranga, onde foram realizadas também, visitas de inspeção, rotina e 
fiscalização, como também 01 encontro com a categoria de psicólogos. 
 
Envio de Notificações e Cartas de Orientação  
 
Objetivo: Convocar para comparecimento o/a psicólogo/a ou empresa com objetivo 
de sinalizar a respeito das necessidades de cumprimento de requisitos legais 
constantes nas Resoluções da Psicologia e atendimento de pendências identificadas 
pela COF. 

Resultado: Foram emitidas 26 notificações e enviadas 35 cartas a psicólogos e/ou 
empresas. 

Treinamento dos Representantes das Subssedes 
 
Objetivo: Informar e orientar os/as representantes das subssedes sobre a 
realização de procedimentos básicos no interior do estado referentes à COF, a 
exemplo de: visitas de rotina e de fiscalização, lacre/deslacre de materiais 
psicológicos, recebimento de denúncias, preenchimento de formulários, etc. 
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Resultados: Foi realizado 01 treinamento no 2º semestre. 

Após esclarecer algumas das ações desenvolvidas pela COF, segue abaixo a tabela 
total de procedimentos realizados no ano de 2011. 

TABELA DE PROCEDIMENTOS DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COF-BA (2011) 

   2011 Jan Fev Mar Abr Mai  Jun   Jul   Ago    Set  Out  Nov  Dez Total 

Reuniões   02   03   01  01   05   03   02   01   01   02   05    03   29 

Cartas   01   04   05   01   05    -   03   02    -   04    07    02   34 

Notifica.     -    -   05   01   03   06   01   02    -   04   02    02   26 

V.Inspeção   02   01     -   01   07   07    04   05    -     -   02    04   33 

V. Rotina    -   -    -   -    -   01    -     -    -     -     -     -   01 

Denúncias   02   01    -   01    -    -   01   01    01     -     -     -   07 

Pareceres    -   01    -     -    -    -   01     -    -     -     01     -   03 

Viagens    -   01   01    -   01   01    -     -    01    01     -     -    06 

Projetos    -      -    -    -    -   01    -   02    -     -    01     -    04 

Apreens/Orient    -    -   02    -   02    -    -   03    -     -      02    01    10 

*Atendimento    43   55   56   74   78       37      59    82    11    75    67        27   675 

   CIPs    45  122    61    13    87    30    26    20     -   118    36    21   580 

C. Itinerante     -   01    01    -    01    01     -    02     01    03     -     -    10 

TOTAL    95  189    130    92  188     87    97   118    14    207   141    60  1418 

Fonte: Livro da Comissão de Orientação e Fiscalização. 
         
Obs: No item atendimento inclui-se: telefone, fax, pessoalmente e por e-mail. 
CIPs = grupo de entrega programada de carteiras aos novos psicólogos. 
 
Resumo dos Eventos Realizados pela COF em 2011:: 
 
04/02 – FTC (Feira de Santana) / Palestra Psicologia Emergências e Desastres/ 20 
pessoas 
16/03 – Univer.Federal do Recôncavo/ Conselho Itinerante/ 18 pessoas 
18/05 – UNIFACS/ Fórum de Ética/ 45 pessoas 
08/06 – Faculdade Social da Bahia/ Conselho Itinerante/ 38 pessoas 
11/06 – Hotel Mar Azul/ Treinamento Representantes Subsedes/ 40 pessoas 
12/08 – UNIME/ Conselho Itinerante/ 37 pessoas 
06/08 – CRP/ Seminário Psicologia do Trânsito (parte I)/ 25 pessoas 
19/08 – CRP/ Seminário Psicologia do Trânsito (parte II)/ 15 pessoas 
25/08 – Unijorge/ Conselho Itinerante/ 100 pessoas 
01/10 – Faculdade AGES/ Apoio a Subsedes + Cons.Itinerante/ 60 pessoas 
14/10 – Faculdade Baiana/ Conselho Itinerante/ 23 pessoas 
18/10 – UNIFACS/ Ano Temático Avaliação Psicológica/ 20 pessoas 
05/11 – CRP/ Palestra Psicologia do Trânsito + ATAvPsi/ 25 pessoas 
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DA COMISSÃO DE ÉTICA: 

A Comissão de Ética do CRP 03 desenvolveu a partir de mês de janeiro de 2010, a 
elaboração de noventa despachos, sessenta intimações, trinta notificações, nove 
acórdãos, vinte e quatro relatórios dos processos de ética, cinqüenta e oito 
declarações de nada consta, elaboração de duas cartas precatórias, treze ofícios 
foram encaminhados para o CFP. 
Houve o trânsito em julgado de nove processos, bem como houve o envio de quatro 
processos para o Conselho Federal de Psicologia, uma vez que foram interpostos 
recursos. 
Ademais foram realizadas nove audiências de julgamento, doze audiências de 
instrução, doze prestações de esclarecimentos e sete plenárias de ética.  
 

DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: (Coordenador: Carlos Vinícius 
Gomes Melo) 

Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais (Coordenação: Larissa Alves 
Nascimento): 

Membros do grupo: Carolina Santos, Tainan Purificação, Djean Ribeiro dos Santos, 
Lumena Aleluia, Junior Lima, Larissa Nascimento e Glória Pimentel. 
  
Total de reuniões realizadas no ano: 30 (trinta). Os encontros permitiram 
principalmente, a formação de um grupo que desenvolveu alguns projetos relevantes 
no que se tange às Relações Raciais e a Psicologia bem como a promoção de 
eventos que possibilitaram a presença do GT em outros espaços de discussão 
relacionados à referida temática. 
 
Eventos Realizados:  
 
Capacitação de estudantes do curso de letras da Plataforma Freire (UNEB – 
Salina das Margaridas).  
Data do evento: 09 de abril de 2011.  
Local: CRP 03 
Quantitativo de Participantes: Aproximadamente 30. 
Breve Resumo: A atividade, que consistiu em oficinas que trouxeram como principal 
temática a Psicologia e as Relações Raciais em interface com a Educação, objetivou 
provocar discussões e reflexões a respeito das problemáticas étnicorraciais bem 
como a possibilidade de se trabalhar essas questões nos espaços de atuação dos 
estudantes de curso que são, em sua grande maioria, professores da rede estadual 
do município de Salina das Margaridas. 
 
Lançamento da segunda edição do Guia de Referências de Psicologia e 
Relações Raciais. 
Data do evento: 12 de Maio de 2011 
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Local: Centro de Convenções da Bahia (7º Congresso Norte Nordeste de Psicologia 
(CONPSI)). 
Quantitativo de Participantes: aproximadamente 70. 
Breve Resumo: O evento objetivou promover o lançamento e a divulgação da 
segunda edição da cartilha para o público do CONPSI. Para tanto, foi executada 
uma mesa redonda com o Secretário Municipal de Reparação (SEMUR), Ailton 
Ferreira; Maria de Jesus Moura, Psicóloga e Coordenadora do Observatório Negro e 
Tarry Pereira, Coordenadora Pedagógica do Instituto Cultural Steve Biko.  
Evento em comemoração ao mês do Psicólogo - Práticas Psis e Etnicidades: 
Diferentes possibilidades de trabalhar as relações raciais na psicologia. 
Data do evento: 25 de agosto de 2011 
Local: CRP 03 
Quantitativo de participantes: 30  

Breve Resumo: Fruto do plano de ação do GTPRR para 2011, tal evento foi pensado 
em virtude da comemoração do dia do psicólogo no mês de agosto e pretendeu 
incitar a aproximação e diálogo com a categoria profissional e estudantes de 
psicologia. Para tanto, o GTPRR convidou, para compor a mesa-redonda, 
profissionais de psicologia que atuam com foco em relações étnico-raciais em três 
áreas de atuação distintas: Educação, pesquisa e segurança pública. Os convidados 
compartilharam experiências vivenciadas em seus respectivos espaços de trabalho 
e/ou pesquisa, de modo que foi possível sob o viés dessas múltiplas perspectivas, 
entender a necessidade da construção de mais lugares, onde essas discussões 
possam ser desenvolvidas, debatidas e ainda, elucidadas possíveis estratégias de 
intervenção. 
 
Psicologia e população indígena: inter-relações com a assistência social, 
saúde e educação. 
Data do evento: 16 de setembro de 2011 
Local: Porto Seguro – BA  
Quantitativo de participantes: Aproximadamente 60 
Breve Resumo: Diante do reconhecimento da necessidade de construção de 
referências técnicas e de ampliação do diálogo com a sociedade, acerca da relação 
entre psicologia, políticas públicas e povos indígenas, apontadas no VII CNP, é 
relevante promover o debate sobre o campo das políticas públicas para povos 
indígenas, bem como, as interrelações da psicologia com outras áreas nesta 
atuação, visando a construção de compromisso ético-político, de modo a qualificar 
as intervenções no campo.  Portanto, o referido evento buscou promover o debate 
sobre psicologia e políticas públicas para povos indígenas nas áreas da Assistência 
Social, Saúde e Educação, e aproximação das(os) profissionais de psicologia com 
este campo de atuação.  
 
Outras participações: 
 
ABRAPSO 2011  
Local: Recife – PE 
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Data: 02 à 05 de novembro de 2011 
Trabalho apresentado: As faces do preconceito e a construção da identidade 
social: Qual é a cara e a cor do Brasil? 
Breve Resumo: Objetivamos, a partir da exposição de fotos, e de fatos, comuns em 
nossa cultura, estimular a problematização acerca dos estereótipos culturais que 
permeiam as relações raciais. Pretendeu-se com as imagens e espelhos dispostos 
em um varal e descrições de situações do cotidiano despertar para conceitos e 
implicações que ocorrem no processo de formação das identidades bem como o 
reconhecimento dos impactos que o racismo velado incide na construção da 
identidade do não branco brasileiro. Dessa forma problematizamos a respeito da 
naturalização do preconceito e das formas de discriminação que afetam a formação 
e a fruição de direitos e benefícios da sociedade que constitucionalmente seriam de 
todos. 
 
1ª Feira de Saúde e Cultura da População Negra – Unidade de Saúde da Família 
do Bairro de Alto das Pombas. 
Data do evento: 18 de Novembro de 2011 
Local: Posto USF – Alto das Pombas, Salvador, BA. 
 
 
Grupo de Trabalho em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 
(Coordenação: Bruno Prestes) 
 
O grupo se compõe como espaço democrático, onde para além dos papéis 
institucionais, tecemos um coletivo em movimento, incluindo participações 
transitórias, ocasionais ou temporárias nos encontros semanais, de pessoas que se 
dedicam ao movimento político junto à juventude, movimentos sociais, comunidade, 
profissionais, estudantes e professores em Psicologia. 
 
Membros do grupo: Bruno Chechi Prestes, Luana Peixoto, Gisele Lopes, Lumena 
Aleluia, Djean Ribeiro, Camila Veras, Izabele Plácido, Marta Campos. 
 
Total de reuniões realizadas no ano: 40 (quarenta). 
 
Eventos Realizados:  
 
1º Encontro do GTDDCA  
Data do evento: 15 de fevereiro 
Local: Auditório do CRP-03 
Quantitativo de participantes: 20 pessoas 
Breve Resumo: Foi organizado pela coordenação como proposta colaborativa, 
convocativa, em fomento a formação e constituição de um grupo, uma vez que as 
atividades do GTDDCA estavam “paradas”. No encontro foi exibido o documentário 
“Grupo Circo da Vida”, como contextualização e fomento as reflexões das condições 
da juventude no Brasil, em específico na Bahia, bem como foi apresentado uma 
proposta de trabalho e planejamento estratégico para o dito ano. 
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Um Encontro: Psicologia e Socioeducação: Relações Possíveis Frente a 
Privação de Liberdade 
Data do evento: 30 de julho 
Local: Auditório do CRP-03 
Quantitativo de participantes: 80 pessoas 
Breve Resumo: O encontro contou com a participação e experiência de profissionais 
em Psicologia do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, em 
perspectiva do diálogo transcultural, e intervenções artísticas (Exposição de 
Quadros, Música, Ciranda e Poesia) como possibilidade de aprendizado pela clínica 
crítica, política e ampliada. 
 
Roda de Conversa Castigos Físicos e Primeira Infância 
Data do evento: 17 de outubro 
Local: auditório do CRP03 
Quantitativo de participantes: 16 pessoas 
Breve Resumo: Evento contou com a contribuição da Psicóloga Cida Alves, membro 
da “Rede Não Bata, Eduque!” e profissional reconhecida pela dedicação aos Direitos 
Humanos, em específico, a novas propostas educativas que excluem os castigos 
físicos do processo educativos, pelas evidências das conseqüências dos castigos 
físicos na primeira infância. 
 
Outras participações: 
 
Audiência Pública 
Local: Ministério Público Estadual (MP-BA) 
Data: 26 de janeiro 
Breve Resumo: Discutiu ações voltadas à prevenção e combate ao “trabalho 
infantil” e à regularidade da oferta do trabalho para adolescentes durante o 
Carnaval de 2011, em prol da campanha “O trabalho infantil vai dançar no Carnaval 
de Salvador”. A audiência foi presidida pela promotora de Justiça Nidalva Brito e 
pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude (Caopjij), promotora de Justiça Márcia Guedes. Contou com a 
participação de 35 pessoas, como representantes de diferentes entidades que 
atuam no território especificado. 
 
Audiência Pública 
Local: Ministério Público Estadual (MP-BA) 
Data: 21 junho 
Breve Resumo: discutir a situação precária da unidade socioeducativa 
CASE/Salvador. Na abertura da audiência, o promotor de Justiça Evandro Luís de 
Jesus apresentou um vídeo gravado durante uma inspeção realizada por ele na 
Case Salvador, onde foram detectadas infiltrações, fiações expostas, superlotação, 
além de queixas dos adolescentes que afirmaram dormir no chão e reclamaram da 
falta de atendimento médico, distância da família e até de algumas agressões 
sofridas por eles. A unidade, que tem capacidade para abrigar 150 adolescentes, 

http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=5677204##
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=5677204##
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=5677204##
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está funcionando com quase o dobro: 293 adolescentes7. Participaram da audiência 
pública a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
da Infância e Juventude (Caopjij), promotora de Justiça Márcia Guedes; os 
promotores de Justiça Evandro Luís e Marly Barreto; o secretário de 
Desenvolvimento Social, Carlos Brasileiro; o presidente do Cedeca, Waldemar 
Oliveira; o deputado estadual Yulo Oiticica; a vereadora Marta Rodrigues; a diretora 
da Fundac, Aricelma Pereira; o presidente do CMDCA, Renildo Barbosa; e o 
coordenador do Unicef na Bahia, Ruy Pavan. 
 
Reuniões Fórum DCA Bahia e no Conselho Municipal de direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA). 
Ao longo do corrente ano. 
Encontro Estadual do Movimento da População de Rua 
Local: Centro Cultural da Câmara de Vereadores 
Data: 27 de setembro 
Breve Resumo: O Encontro contou com a participação de aproximadamente 50 
pessoas e propôs uma reflexão das conquistas e desafios, além da proposta de 
expansão do Movimento População de Rua (MPR) para Feira de Santana, Vitória da 
Conquista e Camaçari. Além da coordenadora nacional do MPR, Maria Lúcia Santos 
Pereira, e dos coordenadores de Fortaleza, José Carlos dos Santos Silva, e de 
Brasília, Antônia Catamares Abreu, a mesa do evento foi formada pelo coordenador 
do Centro Cultural da Câmara, Marcos Bahia, a psicóloga social, Graciela Chatelain, 
a representante da Defensoria Pública, Eva Rodrigues e a representante da Revista 
Ocas, Regina Tieko.  
 
Roda de Conversa: Psicologia e Interfaces Sociais 
Local: Universidade Federal da Bahia 
Organizada pelo DAAL de Psicologia no mês de julho 
 
Marcha pela Liberdade de Expressão de 2011 
Em apoio ao Movimento Social Ganja Livre; 
 
VII CONPSI 
Apresentação de trabalho do gtddca 
 
ABRAPSO 
Apresentação de trabalho do gtddca, RODA CULTURAL. 

 
 

Representações: 
 
FTC (Itabuna) 
 
Apresentação da pesquisa cotidiana em “psicologia popular brasileira”, em agosto. 
 
FTC (Jequié) 
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Apresentação da pesquisa cotidiana “psicologia popular brasileira”, em agosto 
 
Seminário Bienal do Fórum DCA Bahia 
Data: 20 e 21 de outubro 
Local :Ministério Público 
 
Criança e Mídia, 1º Infância e Consumo, em outubro no Ministério Público. 
 
Outros trabalhos do gtddca:  plano de trabalho,  constituição de grupo, estudo 
histórico do gddca, com participações de ex-coordenadoras; estudos grupais, 
estudos dirigidos,  atividades culturais, artísticas(poesia); intercâmbio cultural;  
reuniões inter Gt´s e encontros descentralizados 
 

Grupo de Trabalho Combate à Homofobia (Coordenador: Marcio Santana 
Silva):  

Membros do grupo: Felipe Buranelli, Jackson Franco, Anderson Fontes, Márcio 
Rodrigo, Flávio Amigo e Márcio Santana. 
 
Total de reuniões realizadas no ano: 18 (dezoito). No período de 24 de MAIO a 14 
de DEZEMBRO de 2011. 

O funcionamento do GTCH foi retomado no mês de maio de 2011, 
inicialmente sem um coordenador específico, após um período sem funcionamento. 
Assim, após as primeiras reuniões, pensamos em um ato público de manifestação 
de repúdio ao veto presidencial do Kit de Combate à Homofobia (descrito abaixo) ao 
qual se seguiu uma série de planejamentos de ações que não ocorreram. Após tais 
experiências, o grupo decidiu se reorganizar para que só então outras ações 
venham a ser propostas, planejadas e, de fato, postas em práticas (o que 
esperamos poder fazer em 2012). 

Nesse sentido, a participação do GTCH juntamente com o GT-Gênero no 
evento sobre direitos humanos e psicologia (mais especificamente, em uma roda de 
conversa sobre “corpo, gênero e sexualidade”), que já se encontra em fase de 
planejamento, deverá ser a primeira ação a ser desenvolvida pelo GTCH no próximo 
ano. 
 
Eventos Realizados1: 

1. Manifestação pública de protesto contra a homofobia, por ocasião do veto 
presidencial do Kit de Combate à Homofobia. DATA: 30/05/2011. 
PARTICIPANTES: 08 (integrantes do GTCH). 

O Grupo se reuniu na Praça do Campo Grande às 17:00 horas e se dirigiu até 
o Canela (em frente à reitoria da UFBA) utilizando cartazes, faixa e apitos, 

                                                           
1
 Na maioria das reuniões, o GTCH se ocupou do planejamento de eventos (os quais não ocorreram), da própria 

organização e reorganização do grupo, além da realização de um grupo de estudos sobre questões relacionadas a 

gênero e sexualidades durante os meses de outubro a dezembro de 2011. 
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manifestando  repúdio com relação à decisão presidencial ao veto do Kit de 
Combate à Homofobia. A manifestação terminou por volta das 19:00 horas.  

 

Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia (Coordenadora: Helena 
Miranda):  
 
Membros do grupo: Ana Cláudia Urpia, Alessandra Almeida, Darlane Andrade, 
Gisele Lopes, Helena Miranda, Marta Campos, Rosângela Castro. 
  
Total de reuniões realizadas no ano: 11 (onze): 23/03, 06/04, 04/05, 18/05, 01/06, 
15/06, 13/07, 27/07, 10/08, 08/11, 25/11. 
 
 
Encaminhamentos Gerais: 

 
2011 

 Elaboração de texto de apresentação do GT para publicação de Direitos 
Humanos. 

 Publicação do GT no site do CFP em função da campanha “Psicologia: 
profissão de muitas e diferentes mulheres” 

 Criação de página no Facebook 

 Atualização do Blog 

 Representação do GT: no Conselho da Mulher e na Conferência da Mulher  
 

 
Eventos realizados: 
 
“Psicologia: uma profissão de muita e diferentes mulheres” 
Local: CRP-03 
Data: 27/08/2011 
Quantitativo de participantes: aproximadamente 30 
Breve resumo: O evento do GT teve o mesmo tema da campanha do CFP, como 
forma também de divulgá-la: “Psicologia: uma profissão de muita e diferentes 
mulheres”. O local estava decorado com um varal (cheio de fotografias de mulheres 
marcantes na nossa história, incluindo psicólogas, poemas, história de lutas 
feministas também, mulheres anônimas: domésticas, cozinheiras, estudantes, etc). 
Foi elaborado um pôster grande com a matéria lançada no jornal do CRP-03 em 
homenagem às psicólogas baianas, incluindo aquelas que trabalham com enfoque 
de gênero. As psicólogas Rosana Rebouças (CRP-03/1317) e Luiza Lacerda de 
Oliveira (CRP-03/1400) coordenaram a vivência sociodramática “Gêneros 
Performáticos”. 
 
Outras participações: 
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Participação no CONPSI 
Evento: VII CONPSI – Salvador-BA, 13/05/2011 
Experiência em debate 
Título: Relatos de experiência e militância do sindicato de psicólogos/as na 
Bahia 

 
Evento: VII CONPSI – Salvador-BA 14/05/2011. 
Mesa-Redonda: Psicologia e direitos humanos: um compromisso com a 
promoção de práticas e discursos contra o sexismo, a homofobia e o racismo. 
Título: Psicologia e Direitos Humanos: um compromisso com a promoção de 
práticas e discursos contra o sexismo. 

 
Participação no Enecult 
 

Evento: VII Encontro de Estudos Multidisciplinares – ENECULT – Salvador-
BA, 03/08/2011 
Título: As mulheres e a autonomia sobre os seus corpos: discussões acerca 
do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos 

 
Participação na ABRAPSO 
 

Evento: ABRAPSO – Recife-PE, 13/11/2011. 
Título: Discutindo o cruzamento entre as categorias geração, gênero e 
sexualidade: contribuições para a Psicologia (RODA DE CONVERSA) 
 
Evento: ABRAPSO – Recife-PE, 13/11/2011. 
Título: Eu falo, falo: reflexões sobre sexismo, homofobia e racismo nas 
práticas e saberes psi (MESA REDONDA) 
 
Evento: ABRAPSO – Recife-PE, 14/11/2011. 
Título: Mulheres na Política. Políticas para as Mulheres (RODA DE 
CONVERSA) 
 
Evento: ABRAPSO – Recife-PE, 15/11/2011. 
Título: Discussões sobre gênero, mídia e violência simbólica (RODA DE 
CONVERSA) 

 
Participação no Enlaçando Sexualidades 
 

Evento: Enlaçando Sexualidades – Salvador-BA, 06/09/2011. 
Título: As mulheres e a autonomia sobre os seus corpos: discussões acerca 
do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos 

 
Participação na “Marcha das Vadias” 
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 No dia 02 de julho de 2011, o GTRGP participou, em Salvador, de uma 
passeata de protesto pelo direito das mulheres de se vestir, andar e agir de 
forma livre. Percorrendo o mesmo caminho de desfile do Dia da 
Independência da Bahia, o GT Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 
se somou a cerca de 50 pessoas (mulheres e homens) que refutavam a 
crença de que as mulheres são vítimas de estupro devido às suas 
vestimentas. 

 
A “Marcha das Vadias” ou “Marcha das Vagabundas” (em inglês: “Slutwalk”) 
surgiu em Toronto (Canadá) em maio deste ano e foi cunhada com este nome 
como conseqüência da afirmação feita por um policial de que "as mulheres 
evitassem se vestir como putas, para não serem vítimas de estupro” após 
terem ocorrido diversos casos de abuso sexual em mulheres na Universidade 
de Toronto.  
 
Desde então a Marcha se transformou em um movimento internacional e, no 
Brasil, já ocorreu em vários Estados. 
 

Palestra na Faculdade Social da Bahia 
 

 Título: Violências contra as mulheres 
Data: 22/09/2011 
Aproximadamente 20 participantes 

 

Grupo de Trabalho Psicologia e Educação (Coordenadora: Nicoleta Mattos)  

Após pouco mais de um ano desativado, o GTPE retomou suas atividades no inicio 
de 2011, como compromisso da atual gestão, mantendo a intenção de refletir e 
elaborar com a categoria propostas sobre a prática psicológica no campo da 
Educação. As reuniões iniciaram em Janeiro de 2011, com o objetivo de retomar as 
ações do Grupo, e se manteve com a periodicidade semanal, passando a ser 
quinzenal a partir do mês de Agosto. 
 
Membros do grupo: Nicoleta Mendes de Mattos, Liliane Teles, Edleuza Nery, 
Ricardo Gomes, Itana dos Santos Rocha, Glória Pimentel, Gisele Lopes, Lygia 
Viegas, Maria Isabel Ribeiro, Carmedite Moreira, Karla Cilene, Andrea Magalhães, 
Rose Meire Meira, Camila Farias, Marta Campos. 
 
Total de reuniões realizadas no ano: 30 (trinta) 
 
Eventos Realizados:  
 
I Encontro de Psicologia e Educação da Bahia – I ENPEB. 
Local: auditório do CRP03 
Data: 30 de junho 
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Quantitativo de participantes: 15 pessoas 
Breve Resumo: como objetivo apresentar a proposta do GTPE para esta gestão à 
categoria. 
 
II Encontro de Psicologia e Educação da Bahia – II ENPEB. 
Local: auditório do CRP03 
Data: 20 de agosto 
Quantitativo de participantes: 40 pessoas 
Breve Resumo: como parte das atividades programadas pelo CRP 03 para o mês no 
qual se comemora o dia do psicólogo (27 de agosto), com o objetivo de reunir 
profissionais e estudantes com a finalidade de debater o cenário atual da Psicologia 
Educacional na Bahia e, assim, discutir sobre as contribuições para uma atuação 
qualificada das (os) psicólogas (os). O evento iniciou pela manhã com a 
apresentação e discussão do tema: a identidade do psicólogo Educacional: 
construção de referências para a atuação da (o) psicóloga (o) nos espaços 
educacionais.  
Dentro desse tema, foi convidada a psicóloga e professora da FACED / UFBA, Dra. 
Lygia Viegas, que discorreu sobre a formação profissional e a construção do 
profissional de psicologia que atua na educação, e a psicóloga Gisele Lopes, técnica 
do Centro de Referências de Políticas Públicas – CREPOP, que discorreu sobre o 
campo educacional com espaço de atuação da psicologia: onde estão e o que fazem 
os psicólogos no estado da Bahia? Apresentação do resultado das pesquisas do 
CREPOP nesta área.  
À tarde, foi realizada uma atividade com divisão da plenária em GT’s para troca de 
experiências e discussão da prática profissional e de estágio, onde foram 
compartilhadas experiências e dificuldades enfrentadas no dia a dia. Posteriormente, 
o resultado dos grupos foi apresentado à plenária. Este resultado deverá servir de 
referência para as ações futuras do GTPE.  
 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011 

 

MÊS  ATIVIDADES 

Janeiro Retomada do GTPE em reunião para discutir e organizar as atividades. 

Fevereiro a abril Sistematização das ações e intensificação na periodicidade das reuniões do GT. 
Construção da proposta do GT.  

Organização do I Encontro de Psicologia e Educação da Bahia – I ENPEB. 

Participação do GTPE na reunião Inter-GT’s em 25/03/11. 

Maio Participação do GTPE na reunião da ABRAPEE que ocorreu no VI CONPSI, em 
Salvador.  

Organização do I Encontro de Psicologia e Educação da Bahia – I ENPEB. 

Estudo e discussão dos textos do ano temático da educação (textos geradores e os 
textos finais). 
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Junho Organização do I Encontro de Psicologia e Educação da Bahia – I ENPEB. 

30/06/2011: 1ª Reunião ampliada do GTPE. 

Julho Organização do I ENPEB. 

Agosto Participação na semana de Psicologia do CRP. 

20/08/2011: I ENPEB. 

Setembro Elaboração do relatório do I ENPEB 

Reuniões do grupo. 

Outubro Representação do CRP / GTPE na comissão pró-formação do Núcleo Regional da ABEP-
BA. 

Participação do GTPE na reunião de organização do Fórum de Medicalização da 
Educação seção Bahia (29/10/2011). 

Novembro 

 
Discussão da temática da inserção do psicólogo no Ensino Médio, através da leitura e 
análise do Projeto de Lei 060/2007 em articulação com o texto gerador do Ano da 
Psicologia na Educação eixo 04 do ano da psicologia.  

Participação do GTPE na reunião Inter-GT’s em 08/11/2011. Organização do evento 
promovido pela Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 para 2012. 

Participação do GTPE na reunião de organização do I seminário baiano sobre 
Medicalização da Educação seção Bahia (26/11/2011). 

Dezembro 

 
Participação do GTPE na reunião Inter-GT’s realizada em 13/12/2011para organização 
do Evento Diálogos entre Psicologia e Direitos Humanos, promovido pela Comissão de 
Direitos Humanos, que será realizado em 2012.  

Participação na organização do evento I Seminário Baiano sobre Educação Medicalizada 
(20 a 22/05/2011), promovido e organizado em parceria com o Fórum de Medicalização 
Seção Bahia, UFBA (Faculdade de Educação, Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de 
Psicologia), UNEB (Departamento de Educação – Campus XV, Valença; Núcleo de 
Educação Especial – NEDE); Faculdade Social da Bahia (Curso de Psicologia), 
Faculdade São Bento da Bahia (Curso de Psicologia), e Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Área 
Técnica de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 

Elaboração do relatório 2011 e avaliação das atividades e definição da proposta de 2012. 

Fonte: atas das reuniões do GTPE 2011 
 

AVALIAÇÃO 
 

Dentro do que foi proposto pelo GTPE para a gestão 2010-2013, em 2011 
realizamos as seguintes atividades foram realizados encontros periódicos para a 
discussão de temas do interesse do GT; Promovemos encontros com temas 
contemporâneos em Educação, que suscitaram a discussão sobre aspectos 
sociopolíticos e atuação profissional, dentre os quais o I ENPEB, a participação no 
Fórum de Medicalização – Seção Bahia, participação nas reuniões do Núcleo 
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Regional da ABEP-BA, entre outros já citados, e realizamos a divulgação dos guias 
de referências da Psicologia Educacional /Escolar, como também dos textos 
geradores e do livro do ano da Psicologia e Educação.  
 
No entanto, os demais objetivos, como o mapeamento de psicólogos (as) que atuam 
na área escolar/educacional, na Capital e no interior do Estado da Bahia, procurando 
dar visibilidade da presença e/ou ausência desse profissional na Educação bem 
como os resultados obtidos a partir dessa presença e/ou ausência em equipes 
técnicas na área educacional;  a publicação de textos e artigos sobre Psicologia e 
Educação pelo GT, a articulação com outros Grupos de Trabalho, pensando em 
reuniões ampliadas e seminários visando organizar e promover um seminário inter 
GT anual, com temas transversais e do interesse comum dos GT’s; e a realização do 
levantamento do modelo de formação do Psicólogo (a) Escolar/ Educacional no 
Estado; são objetivos que nortearão nossas reuniões, no qual alguns desses já 
estamos nos articulando e iniciamos a planejar, porém serão efetivados no ano de 
2012.  
 
Dessa forma, concluímos, portanto que o GTPE conseguiu cumprir com seu objetivo 
principal, que se refere a reunir profissionais e estudantes de psicologia interessados 
na temática da Educação e inserção deste Grupo em eventos que se propõe a 
fomentar uma discussão crítica que possibilite a formulação de referências para esta 
prática, e uma maior e qualificada inserção destes profissionais.  Essa inserção tem 
sido relevante por considerar que as parcerias podem ser um importante recurso de 
engajamento e participação do Grupo nas discussões que articulam Educação e 
Psicologia. Porém, avaliamos que apesar de não realizarmos algumas metas 
previstas para este ano, os objetivos continuarão sendo norteadores para as ações 
do Grupo, como eixos de trabalho em 2012. Será necessário, porém, reestruturá-los, 
visando à dinâmica do GTPE, os 50 anos da Psicologia e as demandas e condições 
do CRP-03, bem como construirmos novas propostas de estrutura, organização e 
metodologias, que contemplem nosso objetivo principal, num processo de 
construção – reconstrução a partir do desenvolvimento do Grupo.  

 

Grupo de Trabalho Psicologia e Mídia (Coordenadora: Mayara Carvalho):  

Membros do grupo: Marilda Castelar, Mayara Carvalho, Úrsula Yglesias, Rodrigo 
Nejim, José Luiz, Antônio Alberto e Pedro.  
 
Total de reuniões realizadas no ano: 03 (três) reuniões (05/07; 01/11; 06/12) 
 

Atividades realizadas:  

 

Participação nos debates promovidos pelo CFP no CONPSI-BA 
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Evento: VII CONPSI – Salvador-BA. 

Data: 11 a 14 de Maio.  

Descrição: Participação como ouvinte nas atividades promovidas pelo CFP cujas 

temáticas envolviam a discussão de Psicologia e Mídia.  

 

Participação no Seminário “Marco Regulatório e políticas locais de 

comunicação na Bahia”.  

Evento organizado pela Frente Baiana pelo Direito à Comunicação.  

Data: 21 e 22 de Julho.  

Descrição: Participação como ouvinte nos debates realizados no referido evento. 

Auxílio na divulgação do evento para a categoria profissional de Psicologia.  

 

Participação no Seminário “Observatório de Mídia e Direitos Humanos”  

Evento realizado por: Coletivo INTERVOZES, Cipó-BA e Facom-UFBa 

Data: 08 de Agosto.  

Descrição: Participação como ouvinte nos debates realizados. Auxilio na divulgação 

do evento para a categoria profissional de Psicologia.  

 

Perfil na rede social facebook. 

Descrição: Com o objetivo de facilitar a comunicação e articulação entre GTPM, 

categoria profissional e estudantes, foi aberta uma conta na rede social facebook.  

 

Representações e Articulações:  

Frente Baiana pelo Direito à Comunicação. 

Descrição: Articulação com o Coletivo de entidades que atuam de forma conjunta 

para o avanço nas Políticas Publicas de Comunicação na Bahia.  

O GTPM participa deste coletivo conjuntamente com mais 30 entidades locais. 

Algumas entidades que compõem a Frente: CUT-BA, CTB, Intervozes, Cipó 

Comunicação, Barão de Itararé, Sinjoba, Sinttep, Sintel, Fórum de Comunicação da 

Região Sisaleira, CRP03, ARPUB, FNDC, Abraço, Articulação Mulher e Mídia, 

ABCV-BA, Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da UFBA, Instituto 
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Mídia Étnica, ARCA, Fórum de Comunicação do São Franscisco, Fortal Vermelho, 

dentre outras.   

 

Articulação para representação do Conselho Regional de Psicologia, Seção BA 

para o Conselho Estadual de Comunicação.  

Descrição: Participação como representante no Conselho Estadual de 

Comunicação, tendo por objetivo aproximar o debate da Psicologia nas discussões 

sobre mídia e subjetividades com ênfase nos aspectos relacionados ao impacto do 

discurso midiático na produção de subjetividades contemporâneas.  

Grupo de Trabalho de Psicologia em Emergências e Desastres (Coordenadora: 
Manoelita Mota) 

 
O Gt é composto por profissionais das seguintes áreas psicologia, engenharia e 
arquitetura e ainda conta com o apoio de estudantes de diversas áreas, no ano de 
2011 fez uma parceria com GRAU (grupo de riscos ambientais e urbanos), para 
desenvolver estudos, projetos e eventos sobre o tema. 
 
O objetivo do grupo é de criar uma rede com todos os agentes envolvidos nessa 
política, exemplo: Samu 192 e Corpo de Bombeiros. 
 
Membros do grupo: Alessandra Almeida, Valter da Mata, Gisele Simões, Juarez 
Antunes Silva Guerreiro, Sandra Helena Souza, Cleomar Ferreira, Roberto 
Guimarães, Lívia Gonçalves, Solana Passos, Luana Machado e Samantha Silva. 
 
Reuniões: Foram realizadas reuniões quinzenais, com a participação média de 06 a 
08 participantes e com duração de 03 (três) horas, sempre no CRP 03. 
 
Evento: 17 a 23 de outubro, locais: auditório da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, auditório da Escola Politécnica da UFBA e auditório do Conselho 
Regional de Psicologia – CRP 03, com a participação de cerca de 270 profissionais 
de diversas áreas e representantes de instituições envolvidos com o tema.   
 
Outras participações:  
 
Planejamento Estratégico Unificado para o tema Emergências e Desastres – 2011 -
2013: 08 e 09 de abril, local: CFP em Brasília, participantes a conselheira 
Alessandra Almeida e Coordenadora do GT Manoelita Mota. 
 
II Seminário A Psicologia em Emergências e Desastres, realizado do período 23 a 
25 de novembro, local: CFP em Brasília, participantes a conselheira Alessandra 
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Almeida e Coordenadora do GT Manoelita Mota, os psicólogas (os) Fernanda 
Blanco Vidal e Thiago Siqueira apresentaram trabalhos. 

 

DA COMISSÃO DE SAÚDE: (Coorderadora: Valdisia da Mata) 

Atividade principal: Representação do conselho em inspeções a instituições de 
saúde mental juntamente com o Ministério Público de fevereiro de 2011 a setembro 
de 2011. 
 
Membros da Comissão: Valdisia Pereira da Mata (coordenação) Amaral Arruda, 
Carolina Santos, Pedro Diaz, e Sergio Pinho. 
 
Total de reuniões realizadas no ano: 04(quatro) 
 
Grupos de estudo vinculados à comissão: saúde pública – coordenação: Valdisia da 
Mata e Carolina Santos - a ser implementado em 2012; esporte – Coordenação 
Pedro Diaz - implementado no fim de 2012; Saúde mental – Coordenador – a ser 
definido - (em fase de reestruturação). 
Outras atividades: Representação do conselho em reuniões em órgãos públicos e 
organizações da sociedade civil para temas ligados a saúde, discussão de medidas 
de cunho político, participação da comissão da parada do orgulho louco, 
participação em comitê técnico de saúde da população negra e discussões a 
respeito do tratamento apropriado para usuários de crack e outras drogas. 
Representação do conselho em seminários sobre saúde. Tema saúde mental e 
Caps – Vitoria da Conquista; Representação do Conselho em Congressos com 
temas ligado a saúde da população negra (conseqüências do racismo na identidade 
social e na saúde e sobre Saúde suplementar ( CRP03; Crp02 e CFP) na 
ABRAPSO- Recife.  
Reuniões com grupo de estudos de saúde Suplementar que atualmente está 
vinculado ao sindicato da categoria. 
Interface com grupo de atenção a usuários de substancias psicoativas, que 
atualmente tem representação na comissão de direitos humanos. Coordenador das 
atividades vinculadas à comissão de saúde – Maurício Brasil. 

Grupo de Trabalho Psicologia do Esporte. (Coordenador: Pedro Hernando 
Pairazanan Diaz). 

O objetivo do grupo é construir-se em um espaço de referência e discussão deste 
campo de atuação, onde o psicólogo que atue ou tenha interesse nesta temática 
possa obter subsídios éticos, técnicos ou acadêmicos que potencializem seu 
trabalho. O GTPES fomenta a discussão sobre a inserção da Psicologia nas 
diversas modalidades do esporte, dando maior visibilidade à temática e 
possibilitando um espaço de articulação e mobilização de psicólogos e estudantes 
que pesquisem ou atuem nessa área.  
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Membros do grupo: Almerson Passos, Esdras Herculano, Helen Pimentel, Marcela 
Lima, Mércia Lyra, Maria Inah, Rafael Ramos, Tania Amorim Carvalho. 
 
Total de reuniões realizadas no ano: 4(quatro): 22/10; 12/11; 19/11 e 03/12. 
 
Outras participações: 
 
III Seminário Nacional Esporte e Justiça Desportiva, realizada nos dias 03 e 04 
de novembro de 2011. 
 
Observações:  
 
Iniciou os trabalhos no mês de Outubro e discutiu neste ano o planejamento 
estratégico do Grupo de Trabalho para o ano de 2012.  

DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO:  

A Comissão de Formação não se constituiu e algumas ações ficaram com outros Gts 
e comissões. 

Principais atividades realizadas pela Biblioteca e Estação BVS-Psi:  

Apresentam-se abaixo as atividades da Biblioteca e da Estação BVS-Psi do CRP-03 
de janeiro a dezembro de 2011. Elencou-se os serviços e atividades da biblioteca e 
da Estação BVS-Psi do CRP-03 e seus quantitativos no período citado. Logo após a 
tabela, apresenta-se o detalhamento de algumas atividades.
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Tabela 1 - Estatística Biblioteca e Estação BVS-Psi do CRP-03 
 

Item Serviço Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

01 Livros incluídos no PHL 00 00 54 17 19 00 00 32 00 07 07 00 136 

02 
Periódicos 
incluídos no PHL 

00 00 00 07 00 07 00 10 00 05 06 00 35 

03 
Empréstimos 
realizados 

01 02 09 05 11 25 10 16 19 10 17 03 182 

04 
Devoluções 
recebidas 

00 02 03 06 08 11 12 08 21 06 18 04 99 

05 
Atendimento de usuários 
por e-mail 

02 02 00  01 03 07 00 06 05 03 03 02 33 

06 
Atendimento de usuários 
por telefone 

00 00 00 02 00 04 04 03 01 05 02 00 21 

07 
Atendimento de usuários 
na biblioteca 

01 02 01 03 09 28 16 23 22 25 09 07 146 

08 
Participações em 
eventos/cursos 

00 00 01
2
 00 01

3
 01

4
 00 02

5
 01

6
 02

7
 02

8
 00 10 

09 Obras recebidas
9
 10 06 09 06 14  18 18 13 03 00 06 07 110 

10 Indexação de revistas 00 03 01 00 00 00 00 00 02 00 00 00 
06 
 

12 Cópia de DVD 04 04 01 01 12 16 05 03 01 00 02 00 45 

13 
Envio de 
notícias/informações 
importantes 

00 01 01 02 05 02 01 04 05 06 03 01 31 

14 Encaminhamento de 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

                                                           
2
 Visita à Subsede Sertão. 

3
 Participação no 7º Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI). 

4
 Visita à Subsede Oeste. 

5
 Visita à Faculdade da Cidade e participação no debate online da BVS-Psi em Brasília, DF. 

6
 Visita à Subsede São Francisco. 

7
 Visita às Faculdade Bahiana e Jorge Amado. 

8
 Visita à Universidade do Estado da Bahia e participação no 16º Encontro Nacional da Abrapso em Recife, PE. 

9
 Aqui estão incluídos: livros, revistas, periódicos, folhetos, revistas, jornais, DVDs, etc.  
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material para xérox 

15 
Consulta ao banco de 
testes 

00 01 03 02 01 03 03’ 03 02 02 04 02 27 

16 
Levantamento de Marco 
Lógico Crepop 

00 00 00 02 02 01 00 00 00 00 00 00 05 

17 
Divulgação na entrega 
de carteira 

00 01 00 02 03 02 00 01 01 02 00 00 13 
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01) Participação em eventos 

 Apresentação de trabalho sobre a biblioteca do CRP-03 durante o 7º Congresso 
Norte Nordeste de Psicologia realizado de 11 a 14/05/11 em Salvador, BA. O 
trabalho teve como título: Projeto de divulgação da BVS-Psi pelo CRP-03: 
atualização e formação profissional em Psicologia; 

 Palestra para representantes das subsedes do CRP-03 dia 11/06/2011 no Hotel 
Monte Pascoal; 

 Palestra na Faculdade da Cidade dia 26/08/2011 com a participação de 78 
pessoas; 

 Palestra pelo Dia Nacional da BVS-Psi dia 31/08/2011 em Brasília, DF; 
 Curso de treinamento para uso da BVS-Psi na Faculdade Jorge Amado em 

20/10/2011 com a participação de 05 pessoas; 
 Curso de treinamento para uso da BVS-Psi na Universidade do Estado da Bahia 

em 21/11/11 com a participação de 32 pessoas. 

02) Projeto COF-Biblioteca: visita às subsedes 

Antes da realização de cada viagem são necessários que sejam feitos agendamentos e 
que se tomem algumas providências. Desta forma, apresentam-se as etapas de trabalho: 

 Contato com Serviços de Psicologia de cada faculdade; 
 Contato com bibliotecária (o) de cada faculdade; 
 Contato com coordenadora (o) de curso de cada faculdade; 
 Preparação da apresentação em power point a ser feita. 

2.1 Visita à Subsede Sertão dia 16/03/11 

 Foi realizado um encontro com os estudantes e professores/as da Universidade 
Federal do Recôncavo em Santo Antônio de Jesus-BA. No encontro, tivemos a 
participação de 15 pessoas. A palestra contemplou: apresentação da Biblioteca 
Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e apresentação da biblioteca e Estação 
BVS-Psi do CRP-03 

2.2 Visita à Subsede Oeste de 07 a 09/06/11 

 Foram realizados dois encontros: um na Faculdade São Francisco de Barreiras 
(FASB) e outro com a categoria de psicólogos/as. No primeiro, tivemos a 
participação de 62 pessoas enquanto que no segundo 13 pessoas participaram. 
As palestras contemplaram: apresentação da Biblioteca Virtual em Saúde – 
Psicologia (BVS-Psi) e apresentação da biblioteca e Estação BVS-Psi do CRP-03. 

2.3 Visita à Subsede São Francisco de 29/09 a 01/10/11 

 Foi realizado um encontro com os estudantes e professores/as da Faculdade 
Ages em Paripiranga-BA. No encontro, tivemos a participação de 69 pessoas. A 
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palestra contemplou: apresentação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 
(BVS-Psi) e apresentação da biblioteca e Estação BVS-Psi do CRP-03. 

03) Boletim da Biblioteca do CRP-03 – BibliPSi 

 Concepção, preparação e envio de boletim eletrônico mensal com as notícias e 
lista de obras recebidas pela biblioteca do CRP-03. A partir de uma solicitação da 
biblioteca foi desenvolvida pela Insix a edição eletrônica do boletim. Assim, em 
2011 foram lançadas 06 edições elaboradas no word e 03 edições no formato 
eletrônico. 

04) Transcrições 

Continuidade com o trabalho das publicações. Etapas de trabalho: 
 

 Acompanhamento de transcrições dos eventos do CRP-03 que estão sendo feitos 
por uma prestadora de serviço; 

 Contato com os palestrantes de cada evento por email, telefone e pelos Correios 
para validação das palestras. 

 
05) Levantamento de marco lógico e legal (pesquisas Crepop) 
 

 Atuação de Psicólogas (os) nas emergências e desastres; 
 Atuação de Psicólogas (os) nas políticas públicas para idosos; 
 Atuação de Psicólogas (os) em políticas raciais; 
 Atuação de Psicólogas (os) nas políticas relacionadas à questão da terra; 
 Atuação de Psicólogas (os) nas políticas de segurança pública. 
 

06) Solicitação de doações para a biblioteca 

 Solicitação à Editora Vozes, Centro Editor de Testes e Pesquisa em Psicologia 
CETEPP e Editora Vetor de doação de testes psicológicos (ago. de 2011); 

 Solicitação à Unesco de doação de obras relacionadas a Educação (out. 2011); 
 Solicitação ao CFP de alguns exemplares do livro Nenhuma forma de violência 

vale a pena (nov. 2011). 

07) Outras iniciativas 

 Elaboração de cotação de preço para aquisição de livros (fev. 2011); 
 Elaboração durante todo o ano de sugestões de leitura para as edições do jornal 

do CRP-03; 
 Inscrição do CRP como editor na Agência Brasileira do ISBN; 
 Inscrição do Jornal do CRP-03 no ISSN; 
 Indexação de revistas no LILDBI; 
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 Criação do facebook da biblioteca do CRP-03: 
https://www.facebook.com/#!/pages/Biblioteca-e-Esta%C3%A7%C3%A3o-BVS-
Psi-do-CRP-03/149862801771419 

 Elaboração do folder da biblioteca e Estação BVS-Psi do CRP-03; 
 Atualizações na lista de contatos dos cursos de Psicologia; 
 Elaboração de lista para consulta interna da biblioteca com alguns materiais de 

interesse que ainda não foram informatizados; 
 Manutenção de controle de cartazes de interesse do CRP-03. 

08) Participação em eventos / cursos (qualificação profissional) 

 Participação no 16º Encontro Nacional da Abrapso de 12 a 15 de novembro de 
2011 em Recife, PE. 

DA COMISSÃO DE MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO. (Coordenadora: Leni de 
Castro Fragoso). 

A Comissão Mobilidade Humana do CRP - 03 BA possue como preceitos fundamentais o 
respeito absoluto aos direitos humanos, a ética, e a dignidade humana, buscando 
realizar o seu trabalho pautado na construção coletiva de um trânsito seguro como direito 
de todos/as, e que permita a acessibilidade e o direito de ir e vir como premissa 
fundamental na mobilidade humana e urbana. A psicologia como ciência e profissão 
esteja sempre presente e atuante nessa construção. 

Reuniões: Foram 45 reuniões durante o ano, tendo em vista a realização plena desse 
trabalho. A Comissão vem realizando reuniões semanais, promovendo debates, Grupo 
de Estudo sobre Motorcracia e Carrodependência quinzenalmente, e tem participado de 
diversos eventos que pautam a temática e tenham como princípio fundamental a 
construção de um outro trânsito e de uma outra mobilidade. 
 
Participações: 
 
CONPSI – Congresso Nacional de Psicologia – A prática do Profissional Perito Psicólogo 
de Trânsito (dois trabalhos); 
 
5ª Mostra Regional de Prática em Psicologia no RJ - (apresentação do folder da 
Campanha de Prevenção a Carrodependência; apresentação do projeto desenvolvido 
junto a População de Rua); 
 
Divulgação nas clínicas de trânsito e empresa de ônibus sobre a Campanha de 
Prevenção a Carrodependência; 
 
Pré-lançamento da Campanha de Prevenção a Carrodependência - Por ocasião da  
Semana do Psicólogo, no auditório do CRP-03. 

Dia Mundial Sem Carro: Vaga Verde no CRP 03 – Salvador/BA; 

https://www.facebook.com/#!/pages/Biblioteca-e-Esta%C3%A7%C3%A3o-BVS-Psi-do-CRP-03/149862801771419
https://www.facebook.com/#!/pages/Biblioteca-e-Esta%C3%A7%C3%A3o-BVS-Psi-do-CRP-03/149862801771419
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Participação na mídia (entrevista na rádio Transamérica)- Com a CMTH sobre o 
comportamento no trânsito, por ocasião do Dia Mundial Sem Carro. 

Spots e Entrevistas Stand-up - Realizado durante a Vaga Verde para diversas redes de 
televisão locais. 

Apresentação da Campanha de Prevenção a Carrodependência, e dos resultados 
obtidos no Grupo de Estudo sobre Motorcracia, na Semana da Mobilidade promovida 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (FAU-
UFBA). 

Palestra sobre Avaliação Psicológica - Com professor convidado por esta Comissão. 

Seminários com a participação CRP/03, DETRAN, Peritos Psicólogos, Donos de 
clínicas e Abctran; 

Inserção de moradores de rua no protejo de trabalho para Copa (construção civil) – 
Dinâmicas de grupo, avaliação psicológica e acompanhamento. 

Participação na elaboração do Caderno de Referência para o Trabalho do CREAS-
pop na Bahia. 

Participação no Grupo de Trabalho, junto a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social (SEDES), para elaboração da política estadual de moradores 
de rua.  

Discussão da bateria de Testes para o DETRAN; 

APAF - Discussão do trânsito na construção de um Grupo de Trabalho nacional sobre a 
Psicologia do Trânsito e da Mobilidade Humana.  

Reuniões Quinzenais: A comissão também participa quinzenalmente de reuniões com o 
CETRAN/BA – Conselho Estadual de Trânsito da Bahia –, dispondo de uma conselheira 
com assento efetivo e mais dois suplentes. 

Realização de reuniões semanais, com seguintes discussões e ações: 

 Condições de trabalhos das (os) psicólogas (os) que trabalham em clínicas 
credenciadas ao DETRAN, suas implicações, dificuldades, precariedades e 
responsabilidades; 

 Necessidade de reivindicar autonomia do profissional, independente da área de 
atuação (empresas de transporte coletivo, clínica de transito, etc.); 

 Negociação do Sindicato dos psicólogos com Associação Baiana de Clínicas de  
Trânsito (ABCTran), no sentido de aproximar categorias profissionais (médicos, 
psicólogos, etc.) que atuem em situação similar; 
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 Importância de maior adesão de profissionais à Associação de Psicólogos Peritos 
da Mobilidade Humana e Trânsito (PATRAMH) e divulgação da mesma 
associação. 

DA COMISSÃO DE ESPECIALISTA.  (Coordenadora: Valdisia Pereira da Mata). 

A Comissão de Especialista tem a seguinte composição: Valdísia Pereira da Mata 
(presidente da comissão), Maria Célia Vaz, Carlita Moraes Bastos, Nicoleta Mendes de 
Mattos e Kueyla Bittencourt. No ano de 2011, foram apreciados 07 processos, sendo 1 
de Sergipe, todos foram deferidos.  

2.3 COMUNICAÇÃO QUALIFICADA  

Período: janeiro a dezembro de 2011. 

Equipe: Uma jornalista que atua em regime de trabalho de 35 horas semanais (Gabriela 
Bastos) e estagiária (o) que atua em 20 horas semanais. 

As informações estão subdivididas em: comunicação eletrônica, criação de campanhas, 
comunicação impressa, comunicação institucional, comunicação externa e mobilizações em 
comunicação. 

  
2.3.1 COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA: 

  
Boletins eletrônicos enviados: 

  
 Elaboração e envio de 01 boletim eletrônico semanal: edições 208 a 256. Total: 48 

edições do newsletter institucional; 
 Elaboração e envio de 10 boletins eletrônicos extras; 
 Confecção de imagens para boletim. 

   
E-mails recebidos: 

  
No período compreendido por este relatório, a assessoria de comunicação recebeu 5522 
mensagens. Esse total considera apenas os e-mails recebidos através do endereço 
institucional da Assessoria, excetuando os endereçados ao e-mail pessoal das integrantes 
da Equipe de Comunicação.  
 
E-mails respondidos: 
  
A Assessoria de Comunicação respondeu a 3951 mensagens, destinadas a membros do XII 
Plenário, psicólogos inscritos, estudantes de psicologia, RH’s, profissionais de veículos de 
comunicação baianos, entre outros.  

  
Atualização do site do CRP-03 

  
O site do CRP-03, www.crp03.org.br, é atualizado de acordo com as demandas.  

http://www.crp03.org.br/
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Aperfeiçoamento do site do CRP-03.  

  
 Participação das reuniões para discussão e deliberação de novas propostas;  
 Elaboração das chamadas e notícias presentes no site;  
 Apresentação de sugestões para melhoria do site, 
 Confecções de imagens para o site. 

  
2.3.2 CRIAÇÃO DE CAMPANHAS  
As campanhas e eventos realizados pelo CRP-03 foram noticiados nos boletins eletrônicos, 
boletins extras, site e releases enviados para imprensa. 
 
Foram feitas 13 coberturas fotográficas dos eventos realizados pelo CRP-03 e também do 
CONPSI. 
 
Cartão Virtual em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 
 
Grupo de Estudos Motorcracia X Mobilidade 
 

 Confecção de 01 convite virtual.  
 

 Reunião ampliada da categoria para o posicionamento sobre a resolução CFP 
009/2010 que regulamenta a atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional. 

 
 Confecção de 01 cartaz em A3.  
 
 Seminário | A Psicologia na Saúde Suplementar: aspectos teóricos e técnicos 

da relação psicoterápica e ações jurídicas perante os convênios. 
 
 Confecção de 01 cartaz em A3.  
 
 Encontro de Psicóloga(o)s da Saúde Suplementar. 
 
 Confecção de 01 cartaz em A3.  
 
 Atuação das(os) Psicólogas(os) nos Cras da região oeste da Bahia 
 
 Confecção de 01 convite virtual.  
 
 Inserção das (os) psicólogas (os) nas políticas públicas de assistência social: 

afirmando práticas, construindo referências. 
 Confecção de 01 convite virtual.  
 
 Reunião da Comissão de Interiorização no município de Seabra-Ba. 

 
 Confecção de 01 convite virtual. 
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 Inserção das (os) Psicólogas (os) nas Políticas Públicas de Saúde: Afirmando 
Práticas, Construindo Referências 

 
 Confecção de 01 convite virtual.  
 
 Reunião da Subsede Extremo Sul em Teixeira de Freitas. 
 
 Confecção de 01 convite virtual.  
 
 2.3.3 COMUNICAÇÃO IMPRESSA 

 
 Cartões Institucionais 
 Criação de cartões para as (os) Conselheiras (os). 

 
 Jornal do CRP- 03  
 Participação nas reuniões para discussão e deliberação da pauta a 

primeira edição do jornal; 
 

 2.3.4 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 Agenda 
 Atualização da agenda de atividades do CRP-03. 
 
 Contatos 
 Atualização da tabela de contatos de funcionária(o)s, conselheira(o)s, 

estagiária(o), entre outros, do CRP-03. 
 

 Atualização de informações 
 Inscrição de novas (os) psicólogas (os) na Newsletter do CRP-03; 

 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV  DEZ 

Salvador 24 30 13 32 47 30 34 34 79 76 44 5 

Santa Cruz 0 3 1 0 1 9 5 2 6 1 3 2 

Sudoeste  6 7 3 5 4 2 2 3 12 3 1 0 

Reconcavo 3 4 3 6 3 4 8 7 16 2 2 0 

Sergipe 2 5 3 3  2 3 1  3 3 1 

Outros 4 6 1 8 4 0 2 5 5 1 3 0 

São 
Francisco 0 0 0 0 0 0  2 0 0 4 2 

0 

Chapada 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 

Oeste 0 1 0 0 1 3 1 1 2 56 0 0 

Extremo 
Sul 2 7 0 0 2 2 1 0 0 0 0 

0 

TOTAL: 41 35 21 54 63 53 60 55 110 146 58 9 

             

TOTAL DOS 
MESES : 705           
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 Organização do cadastro de psicólogos de acordo com as subsedes a 

que pertencem e áreas em que atuam;  
 Reformulação dos endereços de e-mails institucionais;  
 Atualização do mailling impressa; 
 Atualização do Twitter e Facebook do CRP-03.  

 
 

2.3.5 COMUNICAÇÃO EXTERNA 
 
 Envio de releases para jornais, emissoras de TV e rádios;  
 Atendimento a jornalistas e estudantes de jornalismo em busca de 

fontes especializadas em determinadas áreas da Psicologia. 
 

 
  

2.3.6 MOBILIZAÇÕES RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO 
  

 Participação da Audiência Pública para a criação do Conselho de 
Comunicação; 

 Participação do curso Comunicação Política e Políticas da 
Comunicação. 

 

2.4 CONPSI - VII CONRESSO NORTE E NORDESTE (Adriano Peixoto, Antonio 
Marcos, Eliane Nascimento, Manoelita Mota, Marilda Castelar e Valter da Mata). 

Reuniões: Foram realizadas nos dias:14/01/11,  26/01/11, 18/02/11, 01/03/11, 11/03/11,   
18/03/11, 25/03/11, 01/04/11, 08/04/11, 29/04/11, 06/05/11 e 12/05/11.                          
 
Encaminhamentos: Participação na elaboração da Carta Convite para contratação da 
secretaria executiva; homenagem à professora Mercedes; sugestões para abertura do 
congresso; publicação do livro; elaboração de ofício solicitando apoio do CFP e CRS; 
praça de alimentação; definição da quantidade e metragem dos stands; lançamento de 
livros; modelo da sacola; monitores e recepcionistas, programação. 
 
O CONPSI foi realizado no período de 12 a 15 de maio de 2011, no Centro de 
Convenções da Bahia, contato com um publico de quase 6.000 inscritos, e que teve 
3.090 atividades submetidas, sendo: Comunicação Científica: 177; Cursos: 41; 
Experiências em debates: 341; Mesas redondas: 288; Paines eletrônicos: 218; Pôsteres: 
1.173; Seção multimídia: 16 e Simpósio: 37. 
 
 
A próxima edição em 2.013 será no Ceará e retornando a Bahia em 2.015. 
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 2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Estruturar organizacionalmente o Conselho 
para ampliar a sua capacidade política e operacional. 

2.5.1. COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

A Comissão de Licitação foi modificada em 23/10/2010 pela Resolução nº. 17/2011, a 
qual alterou a sua composição, devido à posse da nova gestão, sendo composta pela 
conselheira Leni de Castro Fragoso – Presidente da Comissão, Márcia Serra e Vilard 
Melo.  A Comissão se reuniu para realizar procedimentos de licitação para: passagens 
aéreas e terrestres no âmbito nacional e internacional, serviços de táxis, assessoria de 
comunicação e impressão de jornal. 

2.5.2. Assessoria Jurídica 

As atividades mais comuns e realizadas diariamente pela Assessoria Jurídica do CRP-03 
no ano de 2010:  

 Foram elaborados onze contratos, dentre eles, contrato de prestação de serviços, 
contratos de licitação, dentre outros, bem como foram feitos dezoitos aditivos de 
contrato; 

 Foi formulada a manifestação acerca da representação do Ministério Público do 
Concurso Público do CRP 03 BA/SE, bem como foram elaboradas duas 
representações para impugnar o edital do SERPRO e da FESF. 

 Foram elaborados noventa e três ofícios com assuntos diversos, tais como, 
requerimento de protocolo de petição no interior, ofícios encaminhado para 
faculdades, para funcionários e para o Conselho Federal de Psicologia. 

 Elaboração de carta que dispõe sobre a isenção de quem possui mais de 
sessenta e cinco anos de idade, elaboração de carta de cobrança, elaboração do 
termo de orientação e fiscalização; 

 Foram encaminhadas cento e noventa e seis cartas para os Psicólogos de Aracajú 
e para os de Salvador com o objetivo de que houvesse renegociação. 

 Elaboração de vinte e uma Resoluções; 
 Envio de quinhentos e oitenta e quatro Notificações 1 e quatrocentos e sessenta e 

quatro Notificações 2, decorrente dos envios das Notificações duzentos e 
quarenta e um psicólogos (as) renegociaram; 

 Atualização do site da Comissão de Ética; 
 Elaboração de trinta e três recursos, tendo em vista as sentenças de extinção dos 

processos. 
 Elaboração de trezentos e oitenta e oito petições dos processos de execução 

fiscal. 
 Foram ajuizados duzentos e oito processos de execução fiscal na Justiça Federal; 
 Na dívida executiva, aproximadamente, duzentos psicólogos renegociaram, cujo 

valor total pago foi 50.172,50 (cinqüenta mil e cento e setenta e dois reais e 
cinqüenta centavos); 

 Elaboração de cento e vinte e sete pareceres no que tange à solicitação da 
diretoria em matérias trabalhistas, inscrição de pessoas jurídicas, na modalidade 
registro e cadastro, alteração contratual, alteração de responsável técnico, parecer 



 

44  
 

de visto do Conselho, parecer de inscrição de filial, parecer de título de 
especialista, dentre outras solicitações; 

 Elaboração de declaração de regularidade perante o Conselho. 
 Elaboração de Recurso ao Conselho Superior do Ministério Público;                            

Elaboração de trezentos e noventa e três procurações; 
 Elaboração de rescisão contratual; 
 Elaboração de publicação por edital dos psicólogos inadimplentes;                

Elaboração do livro 09 de dívida ativa. 
 Inscrição de 297 (duzentas e noventa e sete) psicólogos (as) na dívida ativa. 
 Impressão de 241 (duzentos e quarenta e uma) Guias de Recolhimento da União 

(GRU). 
 

2.6. DA COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO (Coordenador: Rogério da Silva Abílio) 

A COMINTER - Comissão de Interiorização foi reformulada em 10/06/2011, pela 
resolução 07/2011 que alterou a maneira de organização da comissão, passando a ser 
gerida de forma colegiada pelos seguintes membros: Cássia Eugenia Reis Silva 
Cardoso, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos. Rogério Abílio (coordenador da 
comissão) e Sônia Haline Kadder dos Santos.  

Tais membros possuem, como conselheiros (as), responsabilidades especificadas pelo 
Regimento Interno do Conselho Regional de Psicologia, terceira região (CRP-03) e 
cumpri-las trata-se de interesse precípuo do grupo que compõe a COMINTER e também 
das (os) outras conselheiras (os) do décimo terceiro (XIII) Plenário. Dentre outras tantas 
responsabilidade que se tem como conselheira (o) registra-se a necessidade de relatar 
anualmente as atividades desenvolvidas quando da atuação como conselheiras (os) e, 
portanto representantes diretos da categoria. Desta maneira, o presente documento 
objetiva cumprir tal determinação relatando as atividades desenvolvidas pelas 
COMINTER, por meio das (os) conselheiras (os) que a compõe. Logo, seguem abaixo as 
ações desenvolvidas pela COMINTER em 2011. 

Data: 18/01/2011: Reunião interna entre conselheira da COMINTER e representantes da 
subsede sudoeste. 
 
Data: 22/01/2011: Reunião com profissionais da subsede Oeste para a 1ª mostra de 
Atuação dos Psicólogos (as) nos CRAS com a participação de 34 psicólogas (os), neste 
evento fizemos a indicação dos representantes da Subsede Oeste e suas comissões 
gestoras. 
 
Data: 24/01/2011: Reunião interna entre conselheira da COMINTER e representantes da 
subsede sudoeste.  

Em fevereiro/2011, foi realizada a indicação de nomes para novos representantes do 
CRP nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro. 
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Data: 15/02/2011: Reunião interna entre as conselheiras da COMINTER, CREPOP 
INTERIOR e representante da subsede sudoeste – Planejamento integrado COMINTER 
e CREPOP interior. 
 
Data: 19/03/2011: 1º Plenária do interior em Vitória da Conquista e Reunião com 
Gestores e profissionais da região sudoeste em Vitória da Conquista. 36 participantes. 
 
Data: 23/03/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes 
da comissão gestora de Vitória da Conquista. Avaliação da 1ª Plenária ocorrida no 
interior e reunião com gestores locais.  
 
Data: 05/04/2011: Indicação de representantes para comissão gestora de Itapetinga 
entre Conselheira da COMINTER e profissionais. Representantes nomeadas: Simony 
Sousa Faria e Karina de A. Gomes. Presença de 9 psicólogos. 
  
Data: 25/04/2011: Reunião interna entre conselheira da COMINTER e representantes da 
comissão gestora de Vitória da Conquista. Planejamento coletivo do evento do dia da 
Luta Antimanicomial. 

Data: 24/03/2011: Reunião interna entre conselheira da COMINTER e representantes da 
subsede Vitória da Conquista. Data: 09/04/2011: Reunião com profissionais da Comissão 
Gestora São Francisco (Juazeiro) para indicação do representante, porém convidamos o 
profissional Tiago Cabralia para ser o psicólogo convidado da região. Na oportunidade 
houve uma palestra com o CREPOP sobre políticas públicas, ministrada pela conselheira 
Kueyla Bitencourt. 

No mês de abril/2011, a indicação de nomes para representantes foi feita na cidade de 
Ilhéus, ficando a cidade de Itabuna com a representação e Ilhéus com a suplência. 
Aconteceu também uma palestra com o CREPOP sobre políticas públicas, ministrada 
pela psicóloga Gisele (membro do CREPOP). 

Data: 03/05/06/ de 05/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e 
representantes da comissão gestora de Vitória da Conquista com foco na seleção para 
estagiário da COMINTER. 

Data: 09/05/2011: Seleção para estagiário da COMINTER, com a participação de 08 
pessoas. 
Data: 12/05/2011 à 14/05/2011: VII CONPSI - Apresentação de trabalho – Comunicação 
oral. 
 
Data: 18/05/2011: Evento do dia da Luta Antimanicomial, com a participação de 76 
pessoas. 
 
Data: 21/05/2011: Indicação de representantes para comissão gestora de Guanambi 
entre Conselheira da COMINTER e profissionais. Representantes nomeadas: Daniela 
Silva Araújo e Fabiane. Presença de 9 profissionais. 
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Data: 28/05/2011: Indicação de representantes para comissão gestora de Jequié entre 
Conselheira da COMINTER e profissionais. Representantes nomeadas: Luciana M. Silva. 
Presença de 9 profissionais. 

Em maio/2011 a indicação foi realizada na cidade de Teixeira de Freitas. Nesta 
oportunidade houve também a indicação de uma psicóloga convidada para atuar junto à 
representação do CRP. Neste encontro houve a participação da psicóloga conselheira 
Carlita palestrando sobre Políticas públicas e trânsito. 

Todos os encontros para a indicação dos novos representantes das sub-sedes Extremo 
Sul e Santa Cruz, foram conduzido pela psicóloga conselheira Sônia Kader  

Data: 10 a 12 de junho de 2011: Capacitação para representantes das subsedes e 
comissões gestoras no salão Porto da Barra no Hotel Marazul.  

 Objetivo: Integrar as comissões gestoras ao CRP 03, possibilitando a construção 
de conhecimentos que permitam o entendimento sobre especificidades de 
organização, funcionamento e estruturação do CRP 03, como integrante do 
Sistema Conselhos, a fim de que assim seja possível desenvolver um trabalho de 
qualidade especificamente no interior, promovendo as ações pretendidas pelo XIII 
Plenário em busca pela otimização da Psicologia como ciência e profissão. 

 Participantes: Representantes das subsedes e suas respectivas comissões 
gestoras. Participaram inclusive desta capacitação os representantes das duas 
novas subsedes (Chapada e São Francisco) que foram implantadas neste ano. 
Assim como a das comissões gestoras de varias regiões do estado da Bahia. 

 
Data: 11/06/2011 e 12/06/2011: Capacitação dos representantes das subsedes no 
CRP03 em Salvador. 
 
Data: 24/08/11: Reunião interna para discutir a programação da Mostra Pública – 
COMINTER, CREPOP interior e representantes. 
 
Data: 24/08/11: Palestra sobre a atuação do CRP e da COMINTER com profissionais da 
Comissão Gestora de Itabuna. 
 
Data: 25/08/11: II Mostra Pública de Psicologia. 
 
Data 27/08/11: Participação da COMINTER (conselheiro Rogério Abilio) em evento 
promovido pela subsede São Francisco em comemoração ao dia do Psicólogo. 
 
Data: 29 e 30/08/2011: Realização da “III Semana de Psicologia – Fazeres e Saberes 
Psicológicos” na Faculdade de Tecnologia e Ciências de Jequié. Presença de 
Profissionais e estudantes. 
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Data: 08/09/11: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER, CREPOP e 
representantes, estagiária e jornalista contratado com o objetivo de avaliar os resultados 
alcançados na II MOSTRA, as dificuldades encontradas, e de delinear novas estratégias 
para a realização dos próximos eventos. 
 
Data: 25/11/11: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER, CREPOP e 
representantes com o objetivo de programar o evento do ano da avaliação da 
psicológica, dar alguns encaminhamentos sobre denúncias de situações e condutas 
inadequadas. 
 
Data: 03/12/2011: Reunião referente ao Ano da Avaliação Psicológica, com a presença 
de 3 palestrantes que explanaram sobre os eixos temáticos que nortearam o ano da 
avaliação psicológica. Foram deliberadas 10 propostas. 
 
 Durante o ano de dois mil e onze (2011) a subsede oeste, por meio de suas Comissões 
Gestoras e com o apoio da conselheira que representa a região, desenvolveu uma série 
de ações que foram importantes para alcançar os objetivos do décimo terceiro (XIII) 
referentes à interiorização e à aproximação entre o Sistema Conselhos, a categoria e a 
sociedade. Tais ações gerais, as quais contaram com a orientação e apoio da 
conselheira da COMINTER diretamente responsável pela subsede oeste, foram 
detalhadas no relatório desenrolado pela coordenadora da Comissão Gestora da referida 
subsede. 
Desta maneira, é interessante relatar somente as ações especificamente desenvolvidas 
pela conselheira que reside na regional da subsede oeste, sem especificar as 
participações em reuniões ou eventos que tenham sido detalhados em relatório posterior. 

A primeira ação direta desenvolvida pela conselheira de tal região representando a 
COMINTER foi o evento ocorrido aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e 
onze (26/03/2011), o qual se caracterizou como uma reunião e ocorreu na cidade de 
Seabra-BA, no Hotel Chapada. Tal evento objetivou implantar/implementar a subsede 
Chapada, possibilitando a indicação da Comissão Gestora da área, e formar também o 
Núcleo Gestor para a região de Irecê-BA. O primeiro objetivo foi alcançado, o segundo 
não o foi por falta de participação de psicólogas (os) da região de Irecê-BA. 

A segunda ação direta desenvolvida pela conselheira da COMINTER na região 
oeste foi a organização do I Encontro Regional de Psicologia Cidadã, o qual aconteceu 
aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e onze (27/08/2011). O evento teve 
dois momentos distintos um dirigido à sociedade em geral, outro à categoria profissional 
de psicólogas (os) e contou com a participação de noventa e seis (96).  

Por fim, foi por meio de uma das conselheiras da COMINTER, portanto representa 
uma das ações de tal Comissão, que foi desenrolada uma participação ativa do CRP 03 
no Grupo de Trabalho que está à frente da organização de II Mostra de Práticas em 
Psicologia. Foram registradas participações em cinco (5) reuniões telefônicas, 
desenrolados contatos com coordenadoras (es) de cursos de Psicologia, bem como foi 
divulgado o evento em nível local. 
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Subsede – Sertão / Recôncavo  

FEIRA DE SANTANA: 

Membros do grupo: Carmedite Moreira, Ivaneide Carvalho, Marcelle Guimarães. 
Representante: Carmedite Moreira. 
Suplente: Ivaneide Carvalho, Marcelle Guimarães. 
Psicóloga (o) convidada (o): Juciara Martins, Jandira Dantas. 
Quantitativo das Reuniões feitas no ano: 7.   
Total de participantes : 100. 
 
Encaminhamentos: 
Organização do mês da (o) Psicóloga, Entrega de Carteiras, inscrição de novas (os) 
Psicólogas (os), encontro com estudantes e coordenadores de curso, visitas de 
inspeção, visitas a colegas, Planejamento de ações para a Subsede, entrevistas em 
rádio e TV,  
 
Temáticas: 
 
Discussão sobre Sindicato, Ano da Avaliação Psicológica, II Mostra de Psicologia, 
Psicologia e Diversidade, Código de Ética, Formação em Psicologia. 
 
Eventos: 
Mesa redonda 
Tema: Inserção dos (as) Psicólogos (as) nas Políticas Públicas de Saúde: Afirmando 
Práticas, Construindo Referências. 
Data: 03 de agosto de 2011 
Local: CUCA-Centro Universitário de Cultura e Arte-Feira de Santana 
Público: Psicólogas (os) e demais interessados na temática 
Número de participantes: 37 

ALAGOINHAS 

Eventos: 

I Encontro da Subsede Sertão/Recôncavo 
Atividades:Apresentação do Conselho e da Subsede, indicação de colega para 
participação na comissão gestora ( Jandira Dantas e Moacir Lira) 
 
Palestra: Psicologia e diversidade 
Data: 13/08/2011 
Local: Colégio Luis Eduardo Magalhães-Alagoinhas 
Organização: Jandira Dantas 
Palestrantes: Carmedite Moreira e Marcelle Guimarães 
Público: Psicólogas (os), estudantes. 
Número de participantes: 18 



 

49  
 

 
Palestra na Faculdade FTC 
Atividades:Apresentação do Conselho Regional de Psicologia/Subsede 
Palestra: A (o) Psicóloga (o) como agente de transformação Social/ O compromisso 
Social da Psicologia. 
Palestrantes: Carmedite Moreira e Ivaneide Carvalho 
Local: FTC (faculdade de Tecnologia e Ciências)-Feira de Santana 
Público: Professoras (es), Psicólogas (os), estudantes. 
Número de participantes: 65 
 
Mesa redonda Aspectos psicossociais do Bullying e Homofobia: desconstruindo a 
violência no espaço escolar. 
Data: 01/09/2011 
Local: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães 
Palestrantes: Carmedite Moreira, Danillo Bitencourt, Jandira Dantas 
Público: Psicólogas (os), estudantes de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, 
professoras (es). 
Número de participantes: 137 
 
Entrevista TV Subaé 
Data: 01/09/2011 
Tema: Aspectos psicossociais do Bullying e Homofobia 

Subsede Oeste  

 BARREIRAS: 

Reuniões:  

Uma das pretensões desta Subsede era de realizar reuniões para entrega de Carteiras 
Profissionais. Contudo, esta ação não foi atendida pelo fato das/os psicólogas/os 
preferirem entrar em contato conosco no dia e horário de suas preferências por conta de 
seus compromissos profissionais e pessoais. Neste sentido, foram entregues 16 
Carteiras Profissionais, sendo 07 Definitivas, 07 Provisórias, 01 Transferência e 01 
Prorrogação. Cabendo ainda ressaltar que 05 Carteiras Profissionais Definitivas ainda 
estão sob posse desta Comissão para serem entregues, 02 inscrições foram enviadas e 
estão pendentes de documentação e 01 Inscrição passará pela Plenária. 
As reuniões realizadas durante o ano de 2011 tiveram como pauta a divulgação das 
atribuições desta subsede, a organização do evento em comemoração ao Dia da/o 
Psicóloga/o e o Ano Temático da Avaliação psicológica, o que somou um total de 09 
reuniões em Barreiras e 08 em Santa Maria da Vitória, não havendo reunião em Luis 
Eduardo Magalhães.  
Eventos:  
No que se refere aos grandes eventos, destaca-se o I Encontro Regional de Psicologia 
Cidadã, evento preparado para a comemoração do dia da (a) psicóloga (o) na subsede 
oeste, o qual aconteceu aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e onze 
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(27/08/2011), tendo dois momentos distintos, o primeiro aberto ao público e o segundo 
restrito às (aos) estudantes e às (aos) psicólogas (os), com a participação de noventa e 
seis (96) pessoas, incluindo a conselheira que reside na subsede oeste e cinco (5) 
membros da Comissão Gestora da localidade. O evento caracterizou-se como um debate 
e ocorreu na cidade de Barreiras - Ba, no Palácio das Artes na Praça Castro Alves.  
Além deste, ocorreu no mesmo dia e, com a mesma finalidade, a Roda de conversa 
sobre práticas em Psicologia, que reuniu 09 psicólogas/os numa Clínica do Trânsito em 
Santa Maria da Vitória. Os debates sobre o Ano Temático não contou com nenhum 
grande evento, foi elaborado um projeto com cronograma de atividades e divulgado 
às/aos profissionais da região, porém, não houve uma participação significativa das/os 
mesmas/os. Conseguimos efetivar 03 encontros e os demais debates foram feitos via e-
mail. 
Além dos citados, houve ainda nesta Subsede a visita do fiscal Rogério, representando a 
Comissão de Orientação e Fiscalização – COF, e da bibliotecária Sara, que veio divulgar 
a Biblioteca Virtual do CRP/03. O primeiro momento desta visita aconteceu pela manhã, 
na Faculdade São Francisco de Barreiras, onde a Comissão Gestora e estes 
profissionais se encontraram com os acadêmicos de Psicologia desta instituição. No 
período vespertino, esta Comissão Gestora acompanhou o fiscal Rogério em 02 visitas 
às Clínicas do Trânsito com pendência de inspeção. E, finalmente à noite, aconteceu no 
Auditório da Unisang o encontro destes profissionais visitantes e da Comissão Gestora 
com a categoria. 
Por fim, destaca-se que esta Comissão representou o Conselho Regional de Psicologia – 
3ª Região, na Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, realizada em 01 de Outubro 
de 2011 no Município de Barreiras, bem como na Conferência Estadual dos Direitos da 
Mulher, realizada em Salvador – BA. No primeiro evento, a Psicóloga Fabiana da Silva 
Sousa foi indicada para representar esta Comissão, atendendo ao convite feito pela 
Secretaria de Ação Social de Barreiras, sendo que a mesma foi convocada a representar 
este Conselho como membro da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, que está em processo de implantação no Município.    
  

Subsede São Francisco: 

JUAZEIRO: 

 Membros do grupo: 01 
 Representante: Tiago Alves Calábria 
 Psicóloga (o) convidada (o): Rogério Abílio 
 Quantitativo das Reuniões feitas no ano: 01 
  
Eventos:  
Data: 27/08/2011 
Local: UNIVASF – Juazeiro 
Breve Resumo: Participaram do encontro 3 psicólogas(os), além dos já mencionados 
acima. Houveram mais 2 psicólogas(os) que confirmaram e outros três demonstraram 
interesse em ir, mas não compareceram. Além de 6 estudantes que confirmaram mas 
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também não foram. E-mails foram enviados a todas(os) as(os) psicólogas(os) 
cadastrados, alguns foram convidados pessoalmente. No evento seria debatido o filme: 
“Doutores da Alegria”, seguido por um café cultural. No entanto, devido ao pouco número 
de psicólogas(os) resolveu-se conversar sobre o CRP e as ações na subsede, dentre 
estas a criação de grupos de estudo sobre o ano temático ou outro tema de interesse 
dos psicólogos da região. Sugeriu-se a realização de reuniões em um salão da igreja por 
ser mais acessível a todas(os) os presentes. Particularmente, minhas impressões sobre 
a realização de eventos não foram boas pelo pouco interesse da categoria em participar. 
Faz-se necessário um trabalho em dupla ou trio para a divisão de tarefas. 

Subsede Extremo Sul:  

PORTO SEGURO:  

Eventos: 

Data: 25/07/2011 

Encontro com as Psicólogas (os) das cidades de Porto Seguro, Cabrália e 
Belmonte.    

 A referida situação teve como objetivo integrar as (os) psicólogas (os) das cidades 
acima citadas, bem como aproximar o sistema conselho destas profissionais.  

Breve resumo: Foram encaminhados convites via e-mail e por telefone e participaram 
desta atividade 24 profissionais das cidades acima mencionadas. Foi iniciado o encontro 
com a apresentação das participantes e da instituição onde cada uma exerce sua 
profissão. 

Em um segundo momento foi solicitado para que houvesse agrupamento de psicólogas 
em função de onde trabalham, e seguiu-se uma distribuição de lâminas por grupo, onde 
as psicólogas deveriam responder a dois questionamentos. O que há de comum em 
minha prática profissional com o que fazem as outras psicólogas nos outros 
equipamentos? E o que há de específico em minha atuação? Tal atividade teve como 
propósito de auxiliar as psicólogas no processo de conhecimento de outros serviços, 
assim como promover interação e descontração entre as psicólogas participantes. 

Tratou-se de um encontro bastante produtivo e foi de suma importância para a 
integração de psicólogas e no sentido de aproximar o CRP 03 e as profissionais desta 
região. 

Subsede Sudoeste: 

VITÓRIA DA CONQUISTA  

Eventos: 
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15/01/2011: Reunião GT, com a participação de 05 pessoas. 

18/01/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

24/01/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede.  

01/02/2011: Entrega de carteira, com a participação de 09 profissionais. 

15/02/2011: Reunião interna entre as conselheiras da COMINTER e CREPOP 
INTERIOR e representante da subsede. 

28/02/2011: Entrega de carteira, com a participação de 11 profissionais. 

19/03/2011: 1º Plenário e Reunião com Gestores e profissionais da região sudoeste 
em Vitória da Conquista. 36 participantes. 

 23/03/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

24/03/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

05/04/2011: Reunião conselheira da COMINTER e representante de Itapetinga, com 
a participação de 06 pessoas. Entrega de carteira na subsede Sudoeste, com a 
participação de 38 pessoas.   

25/04/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

26/04/2011: Reunião entre representantes de instituições para planejamento coletivo 
do evento do dia da Luta Antimanicomial. 

24/03/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

03/05/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

05/05/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

06/05/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 
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09/05/2011: Seleção para estagiário da COMINTER, com a participação de 08 
pessoas. 

12/05/2011 à 14/05/2011: VII CONPSI (relatório em anexo). 

18/05/2011: Evento do dia da Luta Antimanicomial, com a participação de 76 
pessoas. 

24/05/2011: Entrega de carteira na subsede Sudoeste. 

11/06/2011 e 12/06/2011: Capacitação dos representantes das subsedes no CRP03 
em Salvador. 

17/06/2011: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER e representantes da 
subsede. 

06/2011: Visita de inspeção para avaliar as condições físicas, técnicas e éticas da 
Clínica do Detran Transmed. 

15/07/11: Entrega de carteira na subsede sudoeste. 

18/07/11: Visita de retorno para verificar se as providências solicitadas foram tomadas 
pelos responsáveis técnicos da clínica Transmed. 

23/08/11: Entrega de carteiras na subsede sudoeste. 

09/08/11: Reuniões internas para discutir a programação da Mostra Pública. 

25/08/11: II Mostra Pública de Psicologia. 

09/11: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER, CREPOP e 
representantes, estagiária e jornalista contratado para fazer a divulgação da mostra 
com o objetivo de avaliar os resultados alcançados, as dificuldades encontradas, e de 
delinear novas estratégias para a realização dos próximos eventos. 

27/09/11: Entrega de carteiras na subsede sudoeste. 

25/10/11: Entrega de carteiras na subsede sudoeste. 

22/11/11: Entrega de carteiras na subsede sudoeste. 

25/11/11: Reunião interna entre conselheiras da COMINTER, CREPOP e 
representantes com o objetivo de programar o evento do ano da avaliação da 
psicológica, dar alguns encaminhamentos sobre denúncias de situações e condutas 
inadequadas. 
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03/12/2011: Evento referente ao Ano da Avaliação Psicológica. 9 participantes. 

21/12/2011: Entrega de carteiras na subsede sudoeste 

 

        ITAPETINGA 

Eventos:  
 
Mês de Abril: 
 

 Reunião para a Indicação da Representante 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas através de uma reunião por 
convocação direta por telefone e e-mail com objetivo de apresentar, e decidir através do 
voto direto a representante da subsede de Itapetinga. 
 
Público: Psicólogos da Subsede de Itapetinga 
 
Mês de Junho 
 

 Encontro para a Capacitação dos Representantes da Bahia 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas através do Curso de Capacitação do 
Sistema Conselho da Cominter, e Plenária com objetivo de conhecer o Conselho, a 
maneira de trabalho a ser desenvolvido nas subsedes, e as atribuições dos 
Representantes. 
 
Público: Representantes 
 
Mês de Julho 
 

 Reunião para apresentação oficial dos Representantes aos profissionais da 
Subesede de Itapetinga. 

 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas através de uma reunião, onde a 
discussão e a troca de experiência ponto chave para o desenvolvimento das ações com 
objetivo de fomentar a participação dos profissionais em um fazer onde todos sejam 
atores dos projetos e ações que pretendemos implementar, visando o fortalecimento do 
fazer do profissional psicólogo, bem como, trazer à comunidade os benefícios dos 
trabalhos desenvolvidos. 
 
Público: Psicólogos da Subsede de Itapetinga 
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 Participação na entrega de carteiras na Subsede de Vitória da Conquista 
 
Breve resumo: As atividades tiveram objetivo de acrescentar outros conhecimentos sobre 
a conduta do Representante na entrega de carteiras. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 
 

 Reunião na Subsede de Itapetinga 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas com convite para a participação para a 
reunião por telefone e e-mail com objetivo de estabelecer um vínculo maior entre os 
representantes e o CRP com os profissionais, conversar sobre o Evento, e o que surgir. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 
Mês de Agosto 
 

 Dia do Psicólogo 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas com o convite aos profissionais de 
Itapetinga a participarem do evento em Vitória da Conquista com objetivo de envolver os 
profissionais das subsedes favorecendo o vínculo, a troca de informações e experiência, 
além de promover a integração. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 

 Reunião para a construção do Projeto: As Interfaces da Psicologia e Região 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas com a apresentação do projeto aos 
profissionais para aprovação do mesmo com objetivo de promover discussão sobre a 
organização e realização do Evento. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 

 Visita aos parceiros envolvidos na realização do Evento 
 
Breve resumo: Atividades desenvolvidas com finalidade de mostrar o projeto, e colocar 
os pontos nos quais precisamos da parceria das Instituições envolvidas, com objetivo de 
deixar claro a forma de parceria, e a importância do Evento. 
 
Público: Parceiros do Evento 
 
Mês de Setembro 
 

 Comunicação por telefone e e-mail com os profissionais 
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Breve resumo: As ligações foram realizadas através do Escritório do CRP – Subsede de 
Vitória da Conquista, e os e-mails através da Representante com objetivo de estar à 
disposição para as possíveis dúvidas em relação à realização do Evento.  
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 
Mês de Outubro 
 

 Contato com os profissionais para os acertos referentes ao Evento 
 
Breve resumo: As atividades desenvolvidas através de ligações telefônicas no escritório 
da Subsede de Vitória da Conquista com objetivo de solucionar as dúvidas referentes à 
comunicação dada por e-mail sobre o Evento. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 
Mês de Novembro 
 

 Visita aos Parceiros do Evento 
 
Breve resumo: As atividades foram desenvolvidas com visitas nas Instituições com 
objetivo de convidar e agradecer a parceria. 
 
Público: Parceiros do Evento. 
 

 Divulgação nos meios de comunicação escrita e falada o Evento 
 
Breve resumo: Entrevistas as rádios locais, AM e FM, além do Jornal Dimensão e todos 
os veículos de comunicação da Cidade de Itapetinga com objetivo de convidar a 
população para o Evento. 
 
Público: Veículos de comunicação e Comunidade. 
 

 Reunião para a discussão das Propostas sobre o Ano da avaliação Psicológica 
 
Breve resumo: Reunião na Subsede com objetivo de apresentação dos eixos temáticos 
do livro do Ano da Avaliação Psicológica, e divisão dos grupos para a construção das 
propostas a serem encaminhadas para Salvador. 
 
Público: Psicólogos da Subsede 
 
Mês de Dezembro 
 

 Realização do Evento as Interfaces de Itapetinga e Região na Câmara de 
Vereadores de Itapetinga 
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Breve resumo: atividades desenvolvidas com objetivo de apresentar a população os 
Profissionais dessa Subsede, o Conselho regional de Psicologia e suas atribuições, bem 
como mostrar as diversas áreas da Psicologia, nos colocando a disposição para uma 
atuação mais social e menos. 
 
Público: Psicólogos, profissionais de áreas afins, estudantes, a população em geral, e os 
colaboradores das Instituições parceiras do Evento. 
 
 

 Encaminhamento das Propostas Referentes aos Eixos Temáticos do ano da 
avaliação Psicológica 

 
Breve resumo: Encaminhamento das Propostas pelo escritório da Subsede de Vitória da 
Conquista, através da Conselheira Cássia Eugênia Reis S. Cardoso com objetivo de ter 
uma participação ativa no Conselho e Psicologia 3ª Região através das seis propostas 
enviadas pelos Profissionais da Subsede. 
 
Público: Psicólogos da Subsede. 
 

 Primeiras discussões sobre o cronograma de 2012 
 
Breve resumo: atividades desenvolvidas através de ligações telefônicas com objetivo de 
convocação dos profissionais a contribuir com a construção do cronograma 2012, e 
atuação do grupo enquanto CRP junto à população, com foco na mais vulnerável. 
 
Público: Psicólogos da Subsede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58  
 

3. CONCLUSÃO  

As ações desenvolvidas pelo XIII Plenário se referenciaram no Planejamento 
Estratégico dos anos de 2010 e 2011. A Cominter (Comissão de Interiorização) deu 
seguimento as ações da interiorização elegendo membros da comissão gestora, 
realizando eventos, inclusive plenárias em diferentes cidades. A comissão de 
Mobilidade Humana descentrou a discussão ao eixo técnica – condições de trabalho, 
ampliando para outros aspectos relativos aos impactos da “motorcracia” sobre 
sociabilidade.  A Comissão de Comunicação se destacou com inúmeros avanços, 
como: produto escrito com periodicidade regular; participação da categoria e dentre 
outros. 

Durante este período, a gestão procurou seguir no rumo traçado a partir do 
Planejamento Estratégico e Resoluções da APAF, para implementar o objetivo 
estratégico relacionado aos compromissos sociais da psicologia e entendemos que 
grande parte das ações executadas atendeu aos objetivos traçados. 
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RELATÒRIO DE AGENTES RESPONSÁVEIS 
EXERCICÍCIO 2011 

Nome do 
Responsável 

Cargo 
Função 

 
CPF 

Período 
de Gestão 

Investidura Endereço Desligamento 

Tipo Data Tipo Data 

Valter da Mata 
Filho 

Conselheiro 
Presidente 

430.657.405-
91 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Lopes Trovão, 47 
– Massaranduba 

Salvador –Ba CEP: 
40435000 

  

Alessandra S. 
de Almeida 

Conselheira 
Vice Presidente 

759.359.025-
91 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R. Almirante 
Amythas Jorge 01 

Edf Amanda 
CEP40290300 

  

Maria Célia 
Vaz de Queiroz 

Silva 

Conselheira  
Tesoureira 

053.208.105-
63 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R. Emílio Odebrech 
254 ED Vista Mar 

Pituba n°1002 
CEP:41830300 

  

Nicoleta M. de 
Matos 

Conselheira 
Secretaria 

28.882.962.5-
04 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Pedro Sancho, 
184- Graça- 
Valença- Ba 

CEP:45400-400 

  

Carlita Moraes 
Bastos 

Conselheira 109.861201-
97 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 Alameda da Praia 
do 

Descobrimento,25, 
Jardim Pituaçu, 

Boca do Rio, 
Salvador- Ba CEP 

41705-710 

  

Kueyla de A. 
Bitencourt 

Conselheira  959.192.445-
34 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 23/10/10 Av. Brasil, 1200, 
Bloco H, apt°103- 
Candeias – Vitória 
da Cnquista- Ba 
CEP:45000-000 

  

Valdisia P. da 
Mata 

Conselheira 118.706.995-
72 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 Av. Joana Angélica, 
671, Ed M. Pascoal, 

ap15-Nazaré 
CEP40040001 

  

João S. 
Martins  

Conselheiro 804.770.975-
53 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA  28/05/11 R. Aimorés, 314, Ed. 
S das Margaridas 

Apto302 R. 
Vermelho- Salvador 
Ba CEP:41940080 

  

Rosangela de 
Barros Castro 

Conselheira 903.452.155-
91 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Baianopolis, n° 
69, Itinga – Lauro de 

Freitas –Ba  
CEP:42700-000 

  

Sonia Halime 
Kader dos 

Santos 

Conselheira 659.496.410-
00 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 23/10/10 Rua do Telégrafos , 
28CX, Postal,241, 
Vilas do Arraial- 
Arrai D Dájuda 

Porto Seguro-Ba 
CEP:4516-000 

  

Arneth Peixoto 
da Cunha 

Conselheira 912.117.005-
07 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 Av. Manoel Dias da 
Silva 2235-Ap.101-B 

Ed luana – Pituba 
Salvador-Ba 

CEP:41830000 

Desliga 
–mento 

 
 

Plenária 
16/07/11 
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Rogério da 
Silva Abílio 

Conselheiro 366.022.488-
53 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Antonio Coete 
Filho,100, ap104, 

Ouro Branco-
Barreiras  

CEP:40802-420 

  

Leni de Castro 
Fragoso 

Conselheira 113.483.484-
53 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Lívia Giffone,278, 
Edf.Ariana, apt 208, 

Luiz 
Anselmo.Salvador 
Ba CEP:40265-40 

  

Cássia 
Eugênia Reis 

da Silva 
Cardoso 

Conselheira 019.345.795-
48 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Claudia Botelho, 
670, Ap.103, Bl-13, 

Mirante do Candeias 
V. da Conquista - Ba 

  

Jeane Helena 
S. Araújo 

Conselheira 006.406.737-
83 

25/09/10 
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 Rua Senta Pua 163- 
Ap.301 ed Ituinga, 

Ondina – Salvaodor 
Ba 

CEP: 40170-180 

  

Emmila Di 
Paula C. Dos 

Santos 

Conselheira 016.374.765-
23 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R. das 
Palmeiras,313, 

Centro São 
Desiderio- Ba 

CEP: 47820-000 

  

Clayton S. de 
Almeida 

Conselheiro 951.189.265-
72 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 Alameda T.06-C. de 
Brotas Salador-Ba 

CEP:40275-750 

  

Carlos 
Vinicius 
Gomes 

Conselheiro 031.054.615-
07 

25/09/10  
a 31/12/10 

ATA 25/09/10 R.Politeama de 
Baixo, ap.208,bl B 

Politama Salvador –
Ba CEP:40080-166 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaro para fins de anexação à Prestação de Contas relativas ao Exercício de 
2011, que o gestor desta entidade, Psicólogo VALTER DA MATA FILHO, 
apresentou suas declarações de bens e rendas de que trata a Lei n 8.730/93 e a Lei 
12/95 em tempo hábil, e que as mesmas encontram-se em nossos arquivos.  
 
 

Salvador, 06 de março de 2012. 
 
 

Márcia Serra de Souza 
Gerente Geral 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaro para fins de anexação à Prestação de Contas relativas ao Exercício de 
2011, que a gestora desta entidade, Psicóloga MARIA CÉLIA VAZ, apresentou suas 
declarações de bens e rendas de que trata a Lei n 8.730/93 e a Lei 12/95 em tempo 
hábil, e que as mesmas encontram-se em nossos arquivos.  
 
 

Salvador, 06 de março de 2012. 
 
 
 

Márcia Serra de Souza 
Gerente Geral 
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PARECER DO PLENÁRIO 

 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO (BA), no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o estabelecido pela Lei 5.766 e 
cumprindo determinação do seu Plenário, vem emitir parecer pela regularidade 
sem ressalvas da Prestação de Contas do Exercício 2011. 
 
 
 
 
 

Valter da Mata Filho 
Conselheiro Presidente   
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