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RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO  
1º Semestre - 2010 

 
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-Se do exercício 2010. 
 
1.1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (BA/SE), 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 e em Sergipe. 
 
1.2 – DO PLENÁRIO 
 
Foram realizadas até 30/06/10, 05 reuniões plenárias ordinárias, 12 extraordinárias e 
uma Assembléia Geral Extraordinária para deflagrar o Pleito Eleitoral e constituição da 
Comissão Eleitoral. 
 
1.3 – DA DIRETORIA 
 
Compuseram a diretoria de 01/01/2010 a 05/05/2010. 
 
Marilda Castelar    Presidente 
Valter da Mata Filho   Vice-Presidente 
Manoelita Mota dos Santos  Tesoureira 
Lílian Rezende Novais   Secretaria 
 
Compuseram a diretoria de 06/05/2010 a 09/06/2010. 
 
Marilda Castelar    Presidente 
Luciana  França Barreto   Vice-Presidente 
Manoelita Mota dos Santos  Tesoureira 
Lílian Rezende Novais   Secretaria 
 
Compuseram a diretoria de 10/06/2010 a 28/08/2010. 
 
Luciana França Barreto    Presidente 
Lucio Otávio Alves Oliveira  Vice-Presidente 
Manoelita Mota dos Santos  Tesoureira 
Lílian Rezende Novais   Secretaria 
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1.4 – DO CONSELHO FISCAL 

 
Não existe Conselho Fiscal constituído neste CRP/03. 

1.5 – DO REGIMENTO INTERNO 

 
O CRP/03 durante o período da questão, exercício de 2009, adotou o Regimento do 
Regional, aprovado pelo Federal em dezembro de 2001. Foi constituído em 2008 um 
grupo de trabalho para reformulação do mesmo, diversas reuniões foram realizadas em 
2010 e em 04/08/10 foi aprovado o novo regimento e deverá ser encaminhado a 
Conselho Federal de Psicologia até a primeira quinzena de agosto. 
 

1.6 – DA RECEITA  

 
Para o exercício 2010, foi aprovado pela Resolução CFP nº. 19/2008, o Orçamento 
Programa, contemplou o valor de R$ 1.963.886,21. Do orçamento global, foi arrecadado 
o montante de R$ 1.592.967,48, significando 81,11% da previsão, distribuído em 
diversos itens de receita. 
 
Das contribuições sociais, ou seja, da arrecadação oriunda das anuidades do exercício 
de 2009, o CRP/03 auferiu o montante de R$ 1.540.513,21, enquanto que da anuidade 
de exercícios anteriores, o total de R$ 19.473,94, contabilizados estes recursos na 
rubrica Receita da Dívida Ativa. Outros itens considerados relevantes, foram: 
 
1) Receita Patrimonial:              R$  10.415,73 
2) Receita de Serviço:   R$  75.323,27 
3) Outras Receitas Correntes:  R$ 105.692,82 
 

1.7 – DA DESPESA 

No mesmo valor estimado da receita, foi fixado o montante de R$ 1.963.886,21, para a 
despesa do exercício, tendo sido executada o valor de R$ 1.625.114,57, significando 
82,75 % 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$ 
164.085,78 de superávit orçamentário. 

1.9 – DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

Em 31 de dezembro de 2009, o CRP/03 apresentou de disponibilidade financeira o 
montante de R$ 159.695,05, assim distribuído: 
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Banco do Brasil S.A.:  

Conta Corrente:  

05365-1 -  R$    7.332,02  

40052-1 – R$ 152.296,24 

Conta Poupança 

40052-1 – R$ 66,79 

 

1.10 – DA DÍVIDA FLUTUANTE 

Da dívida flutuante o CRP/03 registrou em 31/12/2009 o montante de R$ 15.815,05, 
assim constituída: 

1) Entidades Públicas Credoras: R$ 10.646,38 

2) Consignações:    R$   5.168,67 

3) Credores da Entidade  R$          0,00 

 

1.11 – DOS BENS PATRIMONIAIS 

O CRP/03 registrou em seu patrimônio, no Grupo Bens Patrimoniais, o montante 
inventariado em 31/12/2009 no valor de R$ 1.027.613,62, assim distribuído: 

 

1) Bens Móveis:   R$ 233.837,46 

2) Bens Imóveis:   R$ 793.776,16 

 

1.12 – QUITAÇÃO DO FUNDO DE SEÇÃO 

Foi encaminhado ao Conselho Federal de Psicologia, em abril de 2010, o valor de R$ 
12.118,42, referente as anuidades de 2009. Com relação ao Fundo de Seção incidente 
sobre as anuidades até 18 de agosto de 2010, que deverá ser pago o valor de R$ 
9.570,99 até o mês de abril do próximo ano.  
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2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

2.1 CREPOP: Produção de Referências e Instrumentos de Gestão: Desenvolver e 
implementar o projeto local do CREPOP, utilizando-o como recurso de gestão que sugira 
às Comissões estratégicas e encaminhamentos para as demandas identificadas e 
produzidas por suas pesquisas e ações, no objetivo de qualificar a intervenção do 
Conselho junto aos gestores públicos e movimentos sociais, visibilizando os resultados 
para a categoria. 

O CREPOP (Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas), órgão do 
Sistema Conselhos de Psicologia, atua com o objetivo de identificar, referenciar e difundir 
os conhecimentos e práticas dos(as) profissionais de psicologia que atuam em Políticas 
Públicas. A rede CREPOP é composta atualmente por 17 unidades locais, em seus 
respectivos Conselhos (CRP). 

Em 2010, a equipe CREPOP do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (CRP-03 
BA/SE) foi modificada e ampliada. Em março, entraram a estagiária Glória Pimentel e a 
técnica de pesquisa Gisele Lopes. Posteriormente, ingressou ao grupo a estagiária 
Denise Viana, alocada na Subsede Sudoeste (escritório de Vitória da Conquista - BA), no 
intuito de descentralizar o órgão da capital, deixando-o mais próximo dos profissionais do 
interior. 

No início de julho, Lidiane Drapala, passou a fazer parte da equipe também como técnica 
de pesquisa, atuando na seção Sergipe – em fase de desmembramento do CRP-03 até 
consolidar-se como CRP-19.   

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas no primeiro 
semestre deste ano pela equipe do CREPOP-03. Salienta-se que, no mês de julho, a 
equipe fez uma avaliação da metodologia aplicada às pesquisas, do estágio no 
CREPOP, bem como da atuação dos seus membros, de modo a construir uma prática 
mais integrada e efetiva. 

2.1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1.1.1.Treinamentos 

Para conhecer as atribuições do Crepop e compreender as suas diversas atividades, a 
nova equipe recebeu orientações e participou do treinamento realizado em Aracaju, em 
março de 2010. A atividade teve por objetivo informar sobre as metodologias e eixos de 
trabalho do Crepop, divulgar os resultados das pesquisas e estimular a discussão sobre 
a atuação dos(as)   psicólogos(as) do estado nas políticas públicas.  

A técnica, Gisele Lopes, também participou do treinamento promovido pela coordenação 
nacional do Crepop para três novas técnicas das equipes dos regionais. Durante o 
treinamento, abordou-se um pouco do histórico do CREPOP, as metodologias de 
pesquisa, os sistemas de informação e os processos de avaliação e monitoramento da 
rede.  
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2.1.1 Pesquisas 

As pesquisas desenvolvidas pelo CREPOP03 seguem o calendário definido pela 
coordenação nacional. Para o primeiro semestre do ano, estavam previstas duas 
pesquisas, as quais seguiram as etapas de: 

 Georreferenciamento; 

 Divulgação; 

 Inscrição, confirmação da presença e orientações aos profissionais 
vindos do interior; 

 Logística: local, lanche, filmagem, hospedagem para profissionais 
vindos do interior; 

 Impressão do material: Listas de Presenças, Ficha dos Participantes 
(Psico-Info), Roteiro de Entrevista para o Facilitador, Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido, Certificados e Atestados de 
Comparecimento; 

 Realização da Reunião Específica e Grupo Fechado; 

 Construção dos relatórios. 

A seguir serão descritas as especificidades dessas etapas em cada pesquisa. 

2.1.2.1 Pesquisa sobre a Atuação de Psicólogos(as) em Serviços 
Hospitalares do SUS 

A primeira Pesquisa realizada em 2010 foi sobre a Atuação de Psicólogos(as) em 
Serviços Hospitalares do SUS. Inicialmente foram identificados os hospitalais 
públicos dos estados da Bahia e de Sergipe, nas cidades de médio e grande porte 
(recorte: acima de 100 mil habitantes), através do site do Ministério da Saúde. Em 
seguida, foi realizado o contato telefônico com esses serviços para localizar os(as) 
profissionais de psicologia e convidá-los(as) para participarem da pesquisa. 

O Crepop03 também confeccionou cartazes, cartas-convite, comunicados aos 
coordenadores dos serviços, os quais informavam sobre a pesquisa e solicitavam a 
liberação dos(as) psicólogos(as) para participação na mesma. Esses materiais 
foram enviados, via Correios, para os hospitais que tinham no seu quadro de 
funcionários profissionais de psicologia que atendiam usuários do SUS.  

Outra estratégia de mobilização foi a divulgação virtual através do blog e twitter do 
Crepop03. Ademais, foram enviados convites via email para os(as) psicólogos(as) 
identificados(as) durante o georreferenciamento. O setor de comunicação do 
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CRP03 também fez a divulgação do evento no site do conselho e no boletim 
eletrônico periódico para todos(as) os(as) psicólogos(as) cadastrados(as). 

Por fim, buscou-se identificar os dados dos(as) psicólogos(as) nas Secretarias 
Estaduais de Saúde, bem como compreender a dinâmica atual da gestão dos 
serviços e implementação da política de média e alta complexidade via contato 
telefônico e visita às instituições. 

Na pesquisa presencial em Salvador, realizado em 17 de abril, estiveram presentes 
05 profissionais na Reunião Específica e 05 no Grupo Fechado. Cada momento 
teve a duração de 2 horas e 30 minutos. Embora o Crepop03 tenha entrado em 
contato com muitos profissionais, grande parte dos confirmados não compareceram 
à pesquisa presencial. Alguns justificaram a ausência por motivos de saúde. 

No encontro presencial em Aracajú, no dia 08 de maio, contou-se com a 
participação de 12 profissionais na Reunião Específica e 13 no Grupo Fechado, que 
tiveram a mesma duração de 2 horas e 30 minutos.  

A discussão do tema partiu dos tópicos descritos no roteiro indicativo para 
realização da pesquisa, enviados pela Coordenação Nacional do CREPOP. A 
atividade foi coordenada pela técnica e o registro escrito das pesquisas foi realizado 
pelas estagiárias. 

Os relatórios dos quatro momentos foram construídos com base na relatoria do 
evento e no material filmado.   

2.1.2.2 Pesquisa sobre a Atuação de Psicólogos (as) em Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 

Concomitante à pesquisa sobre a Atuação dos Psicólogos nos Serviços Hospitalares do 
SUS, iniciou-se o georreferenciamento da pesquisa sobre a Atuação de Psicólogos (as) 
em Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) nos estados da Bahia e 
Sergipe. Para localizar os endereços e telefones dos CRAS efetuou-se contato com as 
Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social e com as Secretárias Municipais de 
Assistência Social das capitais. 

A partir do Georreferenciamento fez-se contato com as instituições, para divulgar a 
pesquisa e convidar os(as) psicólogos(as) atuantes na assistência social, tanto nos 
CRAS quanto na gestão dos serviços, a responder o questionário on-line e participar da 
etapa presencial.  

Também foi confeccionado cartazes, cartas-convite e comunicados aos coordenadores 
dos serviços. Os cartazes foram enviados, via Correios, para alguns Centros de 
Referência da Assistência Social das capitais e do interior, para Secretárias municipais e 
estaduais, e outros lugares por onde transitam psicólogos(os) como: Conselho de 
Psicologia, Seção Sergipe, Subsede Sudoeste e Faculdades.  
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A divulgação também for realizada via e-mail, blog e twitter do Crepop03 e através do 
site e boletim eletrônico do CRP03.  

A técnica de pesquisa entrevistou a coordenadora de Proteção Social Básica de 
Salvador, em reunião realizada no dia 29 de abril, a sub-coordenadora da Proteção 
Social Básica da SEDES/BA, no dia 17 de maio, e o psicólogo do Departamento de 
Assistência Social da SEIDS/SE, no dia 21 de maio. 

Além disso, a equipe Crepop03 participou da reunião da Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), em Salvador, no dia 19.05.10, na qual divulgou a pesquisa para os gestores de 
mais de 60 municípios. Por sua vez, a SEIDS colaborou para a divulgação da pesquisa 
na reunião do COEGEMAS em Aracaju, no dia 24.05.10 e repassando nosso convite por 
email para os gestores municipais. 

Na Pesquisa presencial em Salvador, no dia 28 de maio, teve-se a presença de 35 
profissionais na Reunião Específica e no Grupo Fechado. No encontro em Aracaju, no 
dia 29 de maio, participaram 27 profissionais na Reunião Específica e 26 no Grupo 
Fechado. A discussão também foi intermediada pela técnica, conforme os tópicos 
descritos no roteiro para realização da pesquisa. As estagiárias construíram as relatorias 
e digitaram as respostas dos questionários escritos, que subsidiaram a construção do 
relatório final. 

2.1.3 BLOG (http://observatorio03.wordpress.com/) 

Neste primeiro semestre de 2010, foram realizadas reuniões com o assessor Giulliano 
Galindo, para a equipe conhecer o Blog e investir na alimentação dessa ferramenta.  
Desta forma, foram efetuadas alterações no layout do Blog e na formatação dos tópicos, 
retificação de alguns termos, postagem de novos textos e inserção de novas categorias, 
de modo a torná-lo mais dinâmico, organizado e fácil de acessar. 

De acordo com as estatísticas apresentadas pelo assessor, em 2010, o Blog apresentou 
o maior número de visitas em seus dois anos, tendo o mês de julho/2010 obtido a maior 
média de visitas diárias (36/d) e o mês de março/2010 o maior número de visitação por 
mês até o momento (1.029). 

A equipe tem investido na divulgação do Blog, com o objetivo de tornar as informações 
sobre as pesquisas, políticas públicas, entre outros, mais acessíveis aos profissionais. 
Dentre os instrumentos utilizados para a divulgação do blog estão os sites de redes 
sociais (orkut, twitter, facebook), onde os informes, em um espaço curto de tempo, são 
visualizados por diversas pessoas. Além disso, a divulgação ocorre durante as 
pesquisas, na entrega de carteiras profissionais e nas reuniões que a equipe participa. 

2.1.4 Entrega de Carteiras Profissionais 

Em 2010, a equipe atual do Crepop03 passou a estar presente na entrega de carteiras 
profissionais a partir do mês de abril. Além de participar da atividade em Salvador, 
também realiza uma breve explanação sobre o Crepop03 na Subsede Sudoeste, em 

http://observatorio03.wordpress.com/
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Vitória da Conquista, com o objetivo de divulgar e fornecer maiores informações sobre o 
Centro aos(às) novos(as) profissionais da capital e do interior. 

2.1.5 Outras Atividades 

Outras ações realizadas pela equipe Crepop no primeiro semestre de 2010 foram:  

 As estagiárias do CREPOP participaram do COREP (Congresso Regional 
de Psicologia) em Salvador, auxiliando o evento na digitação das teses 
analisadas. 

 Criação de grupos de contatos com os e-mails dos (as) psicólogos (as) 
participantes das pesquisas;  

 Sistematização das informações para o Psico-Info, em formato de um 
cadastro interno dos(as) psicólogos(as) que atuam em políticas públicas;  

 Leitura de textos e artigos científicos referente às políticas públicas, e 
marcos lógico-legais das políticas do SUS (Sistema Único de Saúde) e do 
SUAS (Sistema Único de Assistência Social); 

 Discussões avaliativas dos trabalhos realizados; 

 Organização dos arquivos, pastas de documentos e materiais coletados nas 
pesquisas;  

 Retorno aos questionamentos de profissionais e estudantes de psicologia 
pelo e-mail do Crepop03; 

 Elaboração de ofícios e relatórios;  
 Participação em reuniões, treinamentos e eventos do CRP; 
 Construção do fluxograma das atividades do Crepop03; 
 Construção do Plano de Trabalho do Crepop03. 

2.1.6. ANEXO 

Cronograma das Atividades 2010.1 

Atividades Março Abril Maio Junho 

Treinamentos x x   

Pesquisa 

Hospitais/SUS 
 x x  

Pesquisa 

CRAS 
 x x  

BLOG   x x 

Entrega de Carteiras 
Profissionais 

  x x 

Organização interna  

(pastas, psicoinfo, 
cadastro de emails, 

x x x x 
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etc.)  

Leitura x x x x 

Avaliação interna  x x  

Ofícios e relatórios  x x x 

Fluxograma das 
atividades do 
Crepop03 

   x 

Plano de Trabalho    x 

COREP  x x  

2.2 COMPROMISSOS SOCIAIS DA PSICOLOGIA: Promover a articulação entre a 
estrutura político-organizacional do Conselho e as práticas e produção de 
conhecimento da Psicologia, para contribuir na transformação da realidade social, 
através de uma atuação político-social. 

2.2.1 – DAS COMISSÕES 

DA COMISSÂO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Abaixo, estão elencadas algumas das ações desenvolvidas pela COF no primeiro 
semestre de 2010, com seus objetivos e resultados alcançados na Bahia. Em seguida, 
encontram-se compiladas, de forma quantitativa, todas as atividades por categoria. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS – 2010.1 

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 17 encontros de entrega de carteira, em Salvador, tendo 
sido entregues 284 CIPs. Nesses momentos, a COF realizava uma palestra explicativa 
sobre o CRP-03 (estrutura, ações desenvolvidas, regulamentações, etc) com a 
participação da equipe do CREPOP e da Bibliotecária do Conselho. Oportunamente, 
também foram entregues carteiras isoladamente a psicólogos/as que não puderam estar 
presentes no evento de entrega. 

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, e-mail ou 
presencialmente; bem como acolher queixa-denúncia contra profissional inscrito nesta 
jurisdição. 

Resultado: No total, foram registrados 389 atendimentos, acolhidas 02 denúncias e 
realizadas 09 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. 

Resultado: No total, foram realizadas, entre inspeção e rotina, 21 visitas em Salvador. 

Conselho itinerante 

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

Resultado: No total, foram realizadas, no interior do Estado, 04 visitas de Conselho 
Itinerante às seguintes Faculdades: FTC/Feira de Santana, FAN/Feira de Santana, 
FTC/Itabuna e Unime/Itabuna.  

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 das respectivas regiões.  

Resultado: Foram realizadas visitas a duas subsedes, Santa Cruz e Recôncavo, tendo 
sido visitadas 14 clínicas e realizados 02 encontros com a categoria de psicólogos. 

 

 

Envio de notificações e cartas de advertência  

Objetivo: Sinalizar ao psicólogo/a ou empresa a necessidades de cumprimento de requisitos 
legais constantes nas Resoluções da Psicologia e atendimento de pendências identificadas 
pela COF no prazo estipulado. 

 

Resultado: Foram emitidas 11 notificações e enviadas 24 cartas a psicólogos e/ou 
empresas. 

 

Após esclarecer algumas das ações desenvolvidas pela COF, segue abaixo a tabela total 
de procedimentos realizados no primeiro semestre de 2010. 
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TABELA DE PROCEDIMENTOS DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COF-BA 
(2010.1) 

   2010 Jan Fev Mar Abr Mai  Jun   Jul 

Reuniões 00 00 02 03 01 00   04 

Cartas 00 02 01 11 01 05    04 

Notifica. 01 00 01 03 01 01 05 

V.Inspeção 03 03 01 00 02 02 02 

V. Rotina 00 00 00 00 00 00 08 

Denúncias 00 00 00 00 00 01 01 

Pareceres 00 00 01 00 00 01 00 

Viagens 00 00 00 00 00 00 01 

Projetos 00 01 00 00 01 01 01 

Apreensão 00 00 01 00 00 01 00 

*Atendiment
o 

62 58 73 80 34 41 41 

   CIPs 30 52 69 48 33 15 37 

Publicações 00 00 00 00 03 00 00 

C. Itinerante 00 00 00 00 02 00 02 

Orientação 02 00 01 03 01 01 01 

TOTAL 98 116 150 148 79 69 107 

* Fonte: Livro da Comissão de Orientação e Fiscalização – COF/BA. 

 

 

 

DA COMISSÃO DE ÉTICA: 

A Comissão de Ética do CRP 03 desenvolveu a partir de janeiro do ano em curso, a 
elaboração de sessenta e dois despachos, quarenta e nove intimações, vinte e uma 
notificações, oito acórdãos e dezesseis relatórios dos processos de ética. 

Houve o trânsito em julgado de seis processos, bem como houve o envio de quatro 
processos para o Conselho Federal de Psicologia, uma vez que já foram julgados pelo 
Conselho Regional de Psicologia 03 BA/SE, mas foram interpostos recursos. 

Frise-se ainda, que houve o julgamento de mais dois processos, no entanto a Comissão 
de Ética está aguardando o transcurso do prazo recursal. 

Ademais foram realizadas oito audiências de julgamento, oito audiências de instrução, 
onze prestações de esclarecimentos e cinco plenárias de ética.  
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DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: 

Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais (Coordenador: Carlos Vinicius ): 

O Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais vem avançando na atuação que 
busca sensibilização de profissionais e estudantes de Psicologia para a importância da 
discussão sobre a temática racial em suas práticas, principalmente em relação às 
dimensões subjetivas e sócio-históricas do racismo no Brasil. Neste começo de ano de 
2010, o CRP03 vem buscar a consumação nessa atuação supracitada através dos 
trabalhos do GT, em ações que possibilitaram alcançar em função da realização de 
algumas demandas no plano de ação montado no inicio desta coordenação. O GT sofreu 
uma transição de coordenação no inicio deste ano de 2010, com a saída de Otávio 
Mendes e entrada de Carlos Vinicius Melo, na data de 17 de março. O grupo presente 
tem como participantes: Carlos Vinicius Melo (coordenador), Clarissa Guedes 
(estagiária), Valter da Mata, Carolina Santos, Lilian Ferreira, Larissa Alves, Valdísia da 
Mata, Elder Vargão e Patrícia Sodré. 

A primeira ação do grupo foi mudar a data e freqüência das reuniões (se reunindo as 
quintas-férias e semanalmente) e a imediata construção de um Plano de Ação que 
nortearia como projeto as ações do GT.  

Reuniões: 

A primeira destas atividades, foi a que mais demandou tempo para o GT, foi a 
atualização e re-publicação do Guia de Referência de Psicologia e Relações Raciais 
(mais conhecida como Cartilha). Este trabalho foi iniciado em Abril e entrou em fase de 
finalização no mês de Julho, quando o GT finalizou a atualização com a inclusão de 
novas referências e aperfeiçoamento na divisão em categorias de publicações. No 
presente momento, o Guia se encontra aos cuidados da gráfica responsável de formatá-
los na plataforma e arte que será publicado em definitivo. 

A segunda atividade que ainda está em fase de desenvolvimento, é a publicação do 
livro onde conterão os resultados de todos os seminários e eventos com temáticas 
raciais, já realizados pelo Conselho Regional de Psicologia, seção Ba/Se, com intuito de 
registrar os debates, problematizações e propostas que atuem no combate ao racismo e 
suas conseqüências subjetivas; assim como também, multiplicar e divulgar a construção 
da atuação, produzida pela Psicologia e seus profissionais, no campo das relações 
raciais para o público e sociedade. Encontramos alguns empecilhos na ordem de ter em 
média 10 gravações (eventos de 2005 até a presente data) para serem transcritos e de 
somente ter sido encontrado apenas dois vídeos deste para serem transcritos. Sendo 
que um dos materiais está em ótimas condições, mas o segundo não, estando fora da 
qualidade de publicação. Umas das tentativas de solucionar tal problema é solicitar aos 
autores uma texto simplificado com a respectiva temática apresentada por eles(as) no 
evento. 

A terceira atividade é a que atualmente o grupo se debruça que tem como objetivo 
trabalhar junto a Comissão Organizadora do I Encontro Nacional de Psicólogos(as) 
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Negros(as) e Pesquisadores(as) sobre Relações Inter-raciais e Subjetividade no 
Brasil (I PSINEP), divulgando-o e a produção do evento preparatório. O GT participou da 
reunião nacional do PSINEP em São Paulo, que aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto de 
2010. O GT também produziu o projeto para tal Evento Preparatório, que será tipo um 
PSINEP Regional e que ocorrerá na data de 16 de setembro deste ano.  

Além dessas atividades, o GT de Psicologia e Relações Raciais está na produção de um 
trabalho com a temática “Psicologia e Relações Raciais: da formação acadêmica à 
prática profissional”, que será apresentado no III Congresso Brasileiro Psicologia: 
Ciência e Profissão, na cidade de São Paulo no período de 3 a 7 de setembro deste 
ano.  

As ações deste grupo passa sempre pela discussão das conseqüências causadoras de 
sofrimento psíquico, que advêm dos contextos de preconceito e discriminação racial 
existentes na sociedade, além de debater e colaborar nas estratégias que possam 
subsidiar a categoria em sua atuação e divulgar as produções da Psicologia no campo 
das relações raciais para o público e sociedade. 

Em suma, os trabalhos desse segundo semestre de 2010, tem como intenção seguir o 
Plano de Ação, que passa pelas atividades de: 1) Publicar o Guia de Referência 
Psicologia e Relações Raciais; 2) Desenvolver o trabalho de publicação do livro com as 
transcrições de todos os seminários e eventos com temáticas raciais realizados no CRP-
03; 3) Produzir o Evento preparatório do PSINEP e ir para o Evento Nacional; 4) Ir para o 
Congresso Psicologia Ciência e Profissão; 5) Participação no Seminário de Políticas 
Publicas do CREPOP; e 6) Produzir evento comemorativo do mês da Consciência Negra. 

Grupo de Trabalho em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 
(Coordenação: Luanna Lima) 

O GTDDCA durante o primeiro semestre de 2010 contou com a participação média de 
cinco participantes. Neste período o grupo se dedicou a discutir sobre as principais 
temáticas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes, por exemplo, o projeto 
de lei sobre o depoimento sem dano; a situação das medidas socioeducativas na Bahia, 
dentre outras. 

Foram realizadas seis reuniões, as quais ocorreram predominantemente na primeira 
quinta-feira de cada mês. 

Reunião: Realizamos no dia 13 de março de 2010 o evento preparatório para o VII CNP, 
com a palestra do Psicólogo Gilberto Lima dos Santos, prof. adjunto da UNEB; mestre e 
doutorando em Psicologia Social pela UFBA. Este evento contou com a participação de 
27 pessoas, sendo 12 estudantes; 13 profissionais e 02 não especificaram a categoria.   

Eventos:  Quanto a representação do GTDDCA em atividades externas ao CRP, 
participamos do XXIII Congresso da ABMP (Associação Brasileira de Magistrados, 
Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude), entre os dias 
05 e 07 de maio, em Brasília, com o tema “(Novas) Fronteiras dos direitos de crianças e 
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adolescentes - Perspectivas interdisciplinares, interinstitucionais e internacionais sob o 
marco dos direitos humanos”. Após esta atividade foi realizada uma reunião de 
devolução para os demais colegas do CRP no dia 26 de maio.  

Em 30 de julho foi realizada uma entrevista para programa multicultura, da rádio 
educadora, sobre os direitos da criança e adolescente, atividade comemorativa dos 20 
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Grupo de Trabalho Combate à Homofobia (Coordenador: Maurício Brasil):  

No primeiro semestre de 2010 o Grupo de Trabalho de Combate à Homofobia avançou 
em ações que possibilitaram alcançar os objetivos traçados no sentido de fomentar no 
seio da categoria profissional a discussão sobre o homoerotismo, homofobia e a garantia 
dos direitos humanos.   

Eventos: 

Qual o compromisso da Psicologia com a promoção de Direitos LGBT – 27/02- O evento 
contou com a presença do Conselheiro Coordenador da Comissão sobre Diversidade 
Sexual do CRP 05/ (RJ) e também integrante do GT Nacional Psicologia e Diversidade 
Sexual, Sr. Pedro Paulo de Bicalho, que ministrou uma palestra acerca da Homofobia no 
Brasil e suas interfaces com a Psicologia. A finalidade foi discutir o histórico da atuação 
dos (as) profissionais de psicologia enquanto ciência e profissão em relação às questões 
de orientação sexual, além das implicações éticas e o manejo técnico da Resolução CFP 
01/99. O evento também contou com a participação dos psicólogos colaboradores do 
GTCH Anselmo Chaves e Rosângela Castro, além do Coordenador do GT, Mauricio 
Brasil.  Num segundo momento foi proposta uma oficina aos participantes objetivando a 
construção de teses, tendo como foco o compromisso social da Psicologia com os 
Direitos LGBT, a partir de alguns eixos temáticos de discussão, como, por exemplo, o 
histórico e contexto onde surgiu a Resolução CFP 01/99, a resolução e outras 
expressões da diversidade sexual, a suposta “proibição” ou condenação do ofício de 
atender um cliente e, por fim, a questão do atendimento ao sofrimento psíquico ligado ao 
preconceito e estigma sobre a homossexualidade.  

“Psicologia e Diversidade Sexual: Desafios para uma sociedade de direitos” ( 17 a 19 de 
Junho de 2010) -  na cidade de Brasília, um evento específico para discutir a questão da 
diversidade sexual no âmbito da Psicologia, com o objetivo primaz de socializar 
experiências, demandas recebidas e dialogar com a categoria sobre as relações entre 
Psicologia e Diversidade Sexual. Sua concepção deveu-se à percepção dos Conselhos 
Regionais de Psicologia juntamente com o Conselho Federal, da urgente necessidade de 
discussão sobre esta temática considerando-se a relevância social da mesma e os 
inúmeros questionamentos no que concerne à prática do profissional de Psicologia. O 
evento foi organizado em torno de eixos temáticos, cada eixo abordado num formato de 
Mesa Redonda, cada uma contando com 3 palestrantes convidados e 1 mediador. 
Convém mencionar que, os mediadores das mesas são integrantes do GT Nacional 
Psicologia e Diversidade Sexual, composto pelos Regionais 03 (BA), 04 (MG), 05 (RJ), 
06 (SP), 09 (GO/TO), que também participou do processo de construção do seminário. 
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Ao final do evento pretendeu-se a produção de referências de atuação dos psicólogos 
com relação à diversidade sexual, pautada na luta pelos direitos humanos, na 
consolidação das políticas públicas e no combate à homofobia.  Pontos explorados 
durante o I Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual: Diversidade Sexual, 
Democracia e Promoção de Direitos; A prática Psicológica e a Sexualidade como 
Categoria de Subjetivação; Desnaturalização das questões de gênero; Psicologia, 
Sexualidade, Novas configurações familiares e aspectos legais da promoção de diretos ; 
Psicologia, Laicidade e Diversidade Sexual; Psicologia, Diversidade Sexual e Políticas 
Públicas; A Contribuição dos Movimentos Sociais da promoção da cidadania LGBT e 
Enfrentamento à Patologização da Sexualidade e à Homofobia: Código de ética do 
Psicólogo e a Resolução CFP 001/1999. 

Membros do grupo: Anselmo Duarte, Rosangela Castro e Maurício  Brasil. 

Grupo de Trabalho Psicologia, Mulheres e Relações de Gênero (Coordenadora: 
Darlane Andrade): 

Reuniões: Foram 09 durante o primeiro semestre do ano. 

Eventos Realizados: 

Treinamento em Direitos Humanos – (19/02), no CRP, tivemos uma média de 50 
participantes, aspectos discutidos: Conceituação de gênero; Conquistas históricas das 
mulheres; a importância de estudar gênero tanto na perspectiva dos direitos humanos 
quanto da Psicologia; Filme “Acorda, Raimundo!” Construção social dos papéis de 
gênero. 

Preparatório para o VII CNP – (16/06), no CRP,  12 participantes, aspectos discutidos: 
violência simbólica na mídia; descriminalização do aborto; foram apresentados vídeos, 
piadas, cenas de novela, capas de revistas para fomentar as discussões e Gilberta 
Soares esteve presente e contribuiu nas discussões sobre aborto. 

Membros do Grupo: Helena Miranda, Darlane Andrade, Alessandra Almeida e Olga 
Amazonas. 

Grupo de Trabalho Psicologia e Mídia (Coordenadora: Marilda Castelar):  

Neste semestre participa das mobilizações para a implementação das resoluções 
das Conferências Estadual e Nacional e acompanha as ações da comissão de 
criação do  Conselho Estadual de Comunicação. 

Grupo de Trabalho Psicologia Jurídica (Coordenadora: Maria Célia Vaz):  

         Reuniões: O GT Psicologia Jurídica vem se reunindo mensalmente na sede do 
CRP-03, com a presença de 8 participantes, em média. Os participantes do GT são 
profissionais que atuam na área jurídica  como técnico e/ou como professor de psicologia 
jurídica. 
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Eventos: Durante o 1º semestre de 2010 o GT trabalhou 3 temas que foram: 

1.  Exame Criminológico 
2.  Escala Hare – PCL-R 
3.  Castração Química 

Quanto ao 1º item – Exame Criminológico, vários membros do GT estiveram presentes 
na audiência pública que contou com a participação de setores governamentais e não 
governamentais ligados à Execução Penal, no Estado da Bahia, para debater o tema : “ 
O Exame Criminológico e a Comissão Técnica de Classificação: Ciência ou Futurologia?” 

Nesse encontro estiveram presentes a grande maioria dos psicólogos que atuam no 
Sistema Prisional, além da psicóloga Cynthia Ciarollo que é Conselheira do CFP e que 
participou ativamente do debate. 

O 2º tema discutido no GT são os argumentos apresentados pelo CRP-RJ (05) acerca de 
supostos critérios preconceituosos existentes na Escala Hare  PCL-R , a saber: 

 Que a homossexualidade seria um dos indicadores da psicopatia; 
 Que o fato de ter três ou mais relacionamentos no decorrer de doze meses 

seria potuado com o valor máximo (2,0) 
 Que o PCL-R vai contra a resolução 001/99 do CFP que aborda a 

diversidade sexual; 
 Que , por fim, a aplicação do teste implicaria em comportamento 

discriminatório e estigmatizante.   

Observação: De modo geral, entendemos que os colegas do CRP-RJ consideram uma 
parte da Escala  em detrimento do todo e desconsiderou as próprias orientações dadas 
no manual. Entendemos ,  ainda , que a Escala Hare é um instrumento e, como tal, deve 
ser visto com suas possibilidades e limitações. 

O último tema que ainda está em discussão pelo GT de Psicologia Jurídica trata-se do 
Projeto de Lei do senado Federal Nº 552/07, que visa acrescentar o art. 216-B ao Código 
Penal Brasileiro,cominando pena de Castração Química ao autor dos crimes tipificados 
nos artigos 213,214,218 e 224, respectivamente estupro, atentado violento ao pudor, 
corrupção de menores, quando considerado Pedófilo. 

DA COMISSÃO DE SAÚDE: 

Grupo de Trabalho de Saúde Mental (Coordenadora: Mariana Carteado): 

O GT organizou-se no intuito de contribuir para o avanço da Reforma Psiquiátrica, 
através do apoio ao movimento da luta antimanicomial e de contribuições à Conferência 
Nacional de Saúde Mental - Intersetorial. 
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Reuniões: Foram 08 (oito) reuniões, do Coletivo Organizador da Semana da Luta 
Antimonicomial, com participação em média de 08 (oito pessoas) e com duração de 
3(três) horas. Local: CRP. 

III Parada do Orgulho Louco – ( 22/05) , no percurso entre o Morro do Cristo e o Farol da 
Barra, e contou com cerca de 1000 pessoas, dentre usuários, familiares, profissionais e 
estudantes da saúde mental, além de representantes do interior do estado. Para a 
realização da 3ª Parada do Orgulho Louco de Salvador, CRP 03 contribuir com a locação 
do trio elétrico e a impressão e distribuição do material gráfico de divulgação do evento. 

IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial - O GTSM, através da 
representante Mariana Carteado, participou das comissões organizadoras das etapas 
municipal de Salvador e estadual da IV Conferência Nacional de Saúde Mental- 
Intersetorial. A referida palestrante participou ainda da etapa municipal de Riachão do 
Jacuípe como conferencista.  Para a etapa estadual, foram viabilizadas as passagens e a 
hospedagem para os representantes de pólos do CRP 03 que foram eleitos delegados 
em seus municípios. Já para a etapa nacional, o CRP 03 viabilizou hospedagem em 
Brasília para os 13 delegados e 2 observadores do segmento dos profissionais e para 2 
psicólogos delegados do segmento intersetorial. 

Grupo de Trabalho Saúde Suplementar (Coordenador:  Gerfson Oliveira ):  

Reuniões: foram realizadas 4 (quatro) reuniões, sendo 01 (uma) para planejar e 
organizar a documentação dos antigos repensáveis pela comissão (Março de 2010),  
duas reuniões de planejamento e estudo de material atualizado (novas portarias) sobre 
saúde suplementar e atuação dos psicólogos (Abril e Junho de 2010) e uma reunião 
conjunto com a comissão de direitos humanos para organização da passeata contra o 
ato médico em Salvador-Ba (Maio de 2010). 

As reuniões ocorreram na sede do CRP 03 e no consultório do presidente da comissão 
Gerfson Moreira Oliveira e contou com a participação de mais 6 (seis)  psicólogos 
devidamente inscritos: Alba Carvalho Aguiar, Fabiana Leite, Manoelita Mota, Juliana 
Cardoso Nascimento, Neilane Ferreira e Taís Oliveira.  

Grupo de Trabalho Psicoterapia (Coordenador: Rogério Greenhalgh):  

Reuniões:  Foram 04(quatro) reuniões. 

Evento para discussão do Eixo Ii doa Ano temático da Psicoterapia – 28/05 – UNIFACS, 
com coordenadores de cursos e serviços de Psicologia das faculdades de Psicologia de 
Salvador. 

Grupo de Trabalho Psicologia e Usos de Substancias Psicoativas. (Coordenador: 
João Martins e Marcelo Magalhães Andrade) 

  Atividades:  
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O período de janeiro a agosto de 2010 dá continuidade às atividades através da 
participação da coordenação em duas reuniões da CDH e uma reunião plenária. Nesses 
espaços foram pensadas em estratégias dos psicólogos que trabalham em pesquisa e 
atuação no campo dos usos e usuários de substâncias psicoativas. Nesse sentido, fica 
programada a participação de um representante do GT para fazer intervenção em evento 
a ser realizado pelo CRP 03 para comemorar o dia do psicólogo. 

Nesse período avaliamos que o ciclo de conferencias de saúde mental municipais e 
estadual tenha sido espaços nos quais os profissionais tenham realizado o controle 
social das políticas publicas afins. Bem como discutir os modos de assistência que tem 
acontecido na rede de saúde pública para usuários de álcool e outras substâncias 
psicoativas. 

Encaminhamos uma proposta de mesa institucional em parceria com a ABESUP 
(Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos) a ser realizada no 
Congresso Brasileiro de Psicologia – Ciência e Profissão. Essa mesa tem o objetivo de 
sensibilizar estudantes e profissionais para a pesquisa sobre o fenômeno das 
substâncias psicoativas em nossa sociedade que apresenta de modo hegemônico uma 
compreensão eminentemente biológica sobre a questão das substâncias psicoativas 
seus distintos modos de uso que devem analisadas por princípios biopsicossociais que 
orientem modos de cuidado e assistência que respeite os direitos fundamentais do 
cidadão (mesmo que esse cometa um ato ilícito em associado ao comportamento do uso 
de substâncias psicoativas).  

Evento: Também em parceria com a ABESUP o GT enviou o Psicólogo Marcelo 
Magalhães Andrade, agora membro do GT para o Fórum “Psicoativos: leis, normas, usos 
do corpo, performances e etnicidade” realizado na 27ª Reunião Brasileira de 
Antropologia, realizada em Belém do Pará. Essa participação teve o intuito de estreitar a 
parceria com essa Associação reforçando a estratégia da necessidade de fomentar 
perspectivas e estudos sobre o fenômeno das substâncias psicoativas na área das 
humanidades em detrimento da hegemonia das ciências da natureza através da 
perspectiva biomédica e bioquímica que negligencia as dimensões psicossociais na 
compreensão do fenômeno da uso e usuários de substâncias psicoativas.  

Fazemos à avaliação que até o atual momento há poucas ofertas de técnicas 
psicológicas ofertadas para aqueles que demandam intervenção individualmente ou 
coletivamente. Em sendo assim essa iniciativa espera sensibilizar o campo psi brasileiro 
para a necessidade da Psicologia brasileira (ciência e profissão) desenvolver novas 
abordagens para oferecer a população brasileira. 

Outras atividades relacionadas desenvolvidas e previstas:  

- Participação de representantes do CFP e do Grupo de Trabalho “Cuidado das pessoas 
que fazem uso de álcool e outras drogas em interface com a luta antimanicomial” em 
audiência com o Sr. Ministro da Saúde em 06 de agosto. 
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- através de articulação política com entidades que organizam a Marcha da Maconha fica 
decidido em Plenária o apoio do CRP 03 a iniciativa. Amparada nos pareceres e 
documentos técnicos elaborados pelo assessoria jurídica deste conselho no ano de 
2009. 

Na continuidade das atividades do GTPUSPA no CRP 03 avaliamos que grupo avançou 
no objetivo de pautar no neste conselho a discussão sobre as interfaces da psicologia 
com o fenômeno dos usos de SPA, bem como propiciar intervenções políticas e sociais 
que possibilita o diálogo e a expressão democrática sobre o tema das substâncias 
psicoativas. 

DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA E TRABALHO:  

A Comissão Psicologia e Trabalho reuniu-se apenas até o dia 09 de março de 2010. 

MEMBROS DO GRUPO: Simone Chaves, Carine Carvalho, Carlita Bastos, Giuliano 
Gallindo Sylvana Santos. 

DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO:  

Algumas atividades realizadas relacionadas à formação:  

 Acompanhou as discussões e etapas para resolução do problema dos 
diplomas de psicologia. 

 Realizou em conjunto com a COF, CREPOP e Biblioteca a reunião com os 
serviços de psicologia e coordenações de cursos. 

 Acompanha e estimula a participação dos estudantes no CRP (veja se 
consta no ano passado a mesa dos estudantes que participamos na 
ABRAPSO) 

 Acompanhou a produção de publicações dos eventos e distribuição dos 
mesmos junto às faculdades. 

 Participou e acompanha a mobilização da divulgação da biblioteca e da 
Estação BVS do CRP-03. 

 Participou da comissão organizadora do CONPSI que irá mobilizar os 30 
cursos de psicologia do estado. 

Evento: Reunião com os coordenadores de cursos de Psicologia, no dia 09/07/2010 que 
teve o intuito de criar uma parceria e apresentação de atividades da BVS-Psi como 
ferramenta para uso no meio acadêmico; através da COF houve a orientação sobre a 
formação e regulamentação de estagiários de Psicologia; além disso, o CREPOP 
apresentou suas atividades e a importância de ter na formação matérias voltadas para 
Políticas Públicas. 

Principais atividades realizadas pela estação BVS-Psi: 

1) Realização de eventos 
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De 02 a 05 de março de 2010 a biblioteca do CRP-03 realizou o I Encontro Regional de 
Bibliotecárias (os) da BVS-Psi. O evento teve como público-alvo bibliotecárias (os) que 
atuam em instituições com curso de Psicologia da Região Nordeste, além dos 
coordenadores dos cursos, psicólogas(os) e estudantes de Psicologia interessados em 
receber informações sobre a BVS-Psi. O convite foi extensivo também a todas as 
bibliotecas integrantes da ReBAP. Responderam ao convite e participaram do evento 27 
profissionais sendo: 23 bibliotecárias (os), 02 psicólogos, uma pedagoga e o diretor 
presidente da Casa do Psicólogo, editora parceira da BVS-Psi Brasil. 

2) Projeto COF-Biblioteca: visita às subsedes 

Antes da realização de cada viagem são necessários que sejam feitos agendamentos e 
que se tome algumas providências. 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 de guia de fontes de informação a ser entregue nas faculdades e 

encontros com a categoria; 
 Preparação da apresentação a ser feita. 

2.1 Visita à Subsede Santa Cruz de 19 a 21 de maio de 2010 

 Foram realizados três encontros: FTC de Itabuna, Unime Itabuna e Encontro com 
a categoria de psicólogas (os). Nos três encontros realizados tivemos a 
participação de 225 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 Recôncavo de 27 a 29 de julho de 2010 

  Foram realizados três encontros: FTC de Feira de Santana, Faculdade Nobre e 
Encontro com a categoria de psicólogas (os). Nos três encontros realizados, 
tivemos a participação de 152 pessoas. A palestra contemplou: apresentação da 
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e apresentação da biblioteca e 
Estação BVS-Psi do CRP-03. 

3) Boletim da Biblioteca do CRP-03 – BibliPSi 

 Concepção, preparação e envio de boletim eletrônico mensal com as notícias e 
lista obras recebidas pela biblioteca do CRP-03. Foram publicadas 6 edições: 
fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2010. 

4) Atualização da lista de contatos das faculdades com curso de Psicologia 

 Foram feitas diversas atualizações na lista de contatos dos cursos de Psicologia. 
A lista também foi ampliada. Agora, além dos contatos das coordenações dos 
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Cursos de Psicologia, a lista possui os contatos dos Serviços de Psicologia e 
todas as instituições foram classificadas em cada subsede. 

5) Biblioteca e Estação BVS-Psi no site do CRP-03 

 Elaboração de conteúdo da biblioteca e da Estação para o site do CRP-03; 
  Elaboração do regulamento da biblioteca; 
  Elaboração das normas de uso da Estação BVS-Psi. 

6) Participação em eventos / cursos (qualificação profissional) 

 Participação no 3º Workshop CopySouth – Conferência Internacional sobre Direito 
Autoral realizado de 28 a 30 de junho no Rio de Janeiro, RJ; 

 Curso à distância da BVS de acesso à informação e evidência para subsidiar 
decisões em saúde púbica de 02 de março a 30 de abril de 2010 com carga 
horária de 60 horas. 
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COMISSÃO DE MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Reuniões: Foram realizadas reuniões semanais. 

 Participações em Eventos:  

Congresso Interamericano de Transito e Transporte - 11 a 13/06 - Curitiba - Paraná - 
participação das Conselheiras Andréa Fernandes e Carlita Moraes. 

DA COMISSÃO DE ESPECIALISTA:  

A Comissão de Especialista tem a seguinte composição (Manoelita Mota dos Santos - 
responsável pela comissão, Lílian Rezende Novais, Andréa Figueiredo Fernandes, Maria 

                                                           
1
 I Encontro Regional de Bibliotecárias (os) da BVS-Psi 

2
 Visita à Subsede Santa Cruz. 

3
 Visita à Subsede Recôncavo e reunião com coordenadores de cursos e serviços de Psicologia no CRP-03. 

4
 Capacitações realizadas na visita à Subsede Santa Cruz: FTC Itabuna, Unime Itabuna e no encontro com a categoria. 

5
 Capacitações realizadas na visita à Subsede Recôncavo: FTC Feira de Santana, Faculdade Nobre e no encontro com a 

categoria 
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Célia Vaz e Carlita Bastos). No primeiro semestre do ano foram apreciados 11 
processos, sendo: 09 concedidos, 01 indeferido e 01 ainda está em análise. 

2.3 COMUNICAÇÃO QUALIFICADA: Estruturar as ações de Comunicação visando 
qualificar a interlocução com a categoria, os estudantes de psicologia, os 
conselhos profissionais, os movimentos sociais, os organismos de controle social, 
o poder público e a mídia. 

As atividades realizadas pela comunicação até 30/07/2010, de modo quantitativo, para 
avaliação dos resultados obtidos. As informações foram agrupadas em: comunicação 
eletrônica, criação de campanhas, comunicação impressa, comunicação institucional, 
comunicação externa e mobilizações relacionadas à comunicação. 

Vale ressaltar que a equipe que atua na Comunicação deste Conselho é composta por 
uma jornalista e uma estagiária, sendo que a jornalista em regime de trabalho de 35 
horas semanais e a estagiaria com 20 horas semanais.  

No primeiro semestre contamos também com uma jornalista contratada especialmente 
para elaboração do segundo exemplar do Jornal com textos de conteúdo sobre as 
temáticas desenvolvidas pela gestão e com uma agencia. 

2.3.1 COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA: 

Boletins eletrônicos enviados: 

 Elaboração e envio de 01 boletim eletrônico semanal: edições 159 a 181. Total: 22 
edições do newsletter institucional; 

 Elaboração e envio de 26 boletins eletrônicos extras; 
 Elaboração e envio de 01 boletim e 01 carta do Sindicato das (os) Psicólogas(os) da 

Bahia; 
 Envio de 02 boletins da Biblioteca. 

E-mails recebidos: 

 No período compreendido por este relatório, a assessoria de comunicação recebeu 2506 
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 1274 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 
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Até o mês de junho o site ainda não havia sido lançado, estava em fase de construção e 
recebia atualização semanal (em FTP). A partir do mês de julho os dados do espaço do site 
são atualizados de acordo com a rotina de trabalho da assessoria e de solicitações que 
chegam ao setor. As atualizações, mesmo quando mínimas, são diárias. A Assessoria 
também confecciona os materiais gráficos (banners) presentes na home page do Conselho.  

Aperfeiçoamento do site do CRP-03.  

Os dados do espaço do site são atualizados de acordo com a rotina de trabalho da 
assessoria e de solicitações que chegam ao setor. As atualizações são diárias e incluem: 
notícias, cursos, oportunidades de trabalho e o que for solicitado para mudança. A 
Assessoria também confecciona os materiais gráficos (banners) presentes na home page 
do Conselho.  

Aperfeiçoamento do site do CRP-03.   

 Participação das reuniões para discussão e deliberação de novas propostas;  
 Participação na elaboração do novo menu e espaço da BVS-Psi; 
 Solicitação de novas páginas (eleição, plano de saúde, psicologia jurídica) 
 Elaboração das notícias presentes no site;  
 Inserção de dados; 
 Confecção de banners; 
 Apresentação de sugestões para melhoria do site. 

 2.3.2 CRIAÇÃO DE CAMPANHAS  

Todas as campanhas e eventos realizados pelo CRP-03 foram noticiados nos boletins 
eletrônicos, boletins extras, site e releases enviados para imprensa. 

Campanha contra o Projeto de Lei do Ato Médico 

 Criação da arte da camisa distribuída a funcionários, membros do XIII Plenário e 
participantes das manifestações que ocorreram na Mudança do Garcia (fevereiro) e 
na Praça da Piedade (março);  

 Elaboração de panfletos;  
 Elaboração da faixa; 
 Elaboração do “pirulito” (pequenas placas); 
 Envio de releases para a imprensa. 

Curso de Direitos Humanos 

 Criação de 01 convite com programação enviado para o e-mail da gestão. 

Campanhas para o CREPOP-03 

Campanha CREPOP – Psicólogas (os) que atuam nos serviços hospitalares do SUS 
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 Divulgação da pesquisa através de boletins extras, eletrônicos e site. 

Campanha CREPOP – Psicólogas (os) que atuam no CRAS 

 Divulgação da pesquisa através de boletins extras, eletrônicos e site. 

Eventos Preparatórios para o VII Congresso Nacional da Psicologia - Bahia 

Psicologia e compromisso com a promoção dos direitos GLBT 

 Elaboração de 01 cartaz A3. 

Estratégias de qualificação para o exercício profissional da (o) psicóloga (o)  

 Confecção de 01 cartaz A3.  

I Encontro Regional das (os) bibliotecárias (os) da BVS-Psi  

 Elaboração de 01 cartaz A3. 

As implicações sociais da (o) psicóloga (o) do Trânsito na Mobilidade 
Humana 

 Confecção de 01 cartaz A3.  

Gênero e Políticas Públicas: a Psicologia dialogando com a sociedade em 
comemoração ao dia Internacional da Mulher 

 Elaboração de 01 cartaz A3. 

A Psicologia e os Direitos Humanos de crianças e adolescentes  

 Elaboração de 01 cartaz A3; 
 Criação de panfletos. 

Eventos Preparatórios para o VII Congresso Nacional da Psicologia – 
Interior  

 Reunião das (os) psicólogas (os) do Extremo Sul – Subsede 
Extremo Sul 

 Confecção de 01 convite eletrônico.  

II Evento Preparatório para o VII Congresso Nacional da Psicologia – 
Subsede Santa Cruz 

 Confecção de 01 convite eletrônico.  
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Psicoterapia: abordagens e paradigmas – Subsede Sudoeste 

 Elaboração de 01 convite eletrônico; 
 Criação de 01 cartaz em A3; 
 Criação de arte para faixa. 

Eventos Preparatórios para o VII Congresso Nacional da Psicologia – 
Sergipe 

O direito de ser como você é muito além do preconceito 

 Confecção de 01 convite eletrônico.  

Psicólogo do esporte, um profissional qualificado 

 Confecção de 01 convite eletrônico.  

Construção de referências e estratégias de qualificação para o exercício 
profissional 

 Confecção de 01 convite eletrônico.  

Pré-congressos 

 Elaboração de 03 tipos de crachás para os Pré-congressos de 
Salvador, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Aracaju; 

 Criação de arte para camisa. 

Congresso Regional 

 Elaboração crachás para o evento; 
 Criação de arte para camisa. 

III Parada do Orgulho Louco 

 Criação de releases enviados à imprensa  
 Criação de banner para divulgação através do boletim eletrônico  
 Participação durante o evento (fotografias) 

Cartões Comemorativos 

 Criação de 01 cartão eletrônico para o Dia Internacional da Mulher; 
 Criação de 01 cartão eletrônico para o Dia da (o) Bibliotecária (a) – Sara; 
 Criação de 01 cartão eletrônico para o Dia das Mães. 

2.3.3 COMUNICAÇÃO IMPRESSA 
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 Boletins Impressos  

 Elaboração da edição 03 do boletim impresso do CRP-03; 
 Participação de reuniões para fechamento da edição; 
 Coleta de imagens para a publicação. 

 Folder BVS - Psi 

 Criação da arte do folder. 

Pasta do CRP-03 

 Criação da arte da pasta do CRP-03. 

Cartões Institucionais 

 Atualização de dados das (os) conselheiras (os). 

2.3.4 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Mural 

 Divulgação da agenda do CRP-03 meio impresso;  
 Consulta à COF e à Diretoria sobre materiais que podem ou não 

ser afixados no mural ou divulgados no site do Conselho. 

 Atualização de informações 

 Inscrição de novos psicólogos cadastrados no CRP-03 na Lista UFBA;  

 Inscrição de novos psicólogos na Newsletter do CRP-03;  
 Organização do cadastro de psicólogos de acordo com as 

subsedes a que pertencem;  
 Reformulação dos endereços de e-mails institucionais;  
 Atualização do mailling imprensa. 

 2.3.5 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 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. 
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 2.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Estruturar organizacionalmente o Conselho 
para ampliar a sua capacidade política e operacional. 

2.4.1. ATUALIZAR O TEXTO DO REGIMENTO INTERNO  

No ano de 2010, foram feitas diversas reuniões com intuito de reformular o regimento 
interno, as sugestões foram apreciadas na Plenária de 04 de agosto de 2010 e será 
submetida a apreciação final na Plenária de 11/08/10. 

2.4.2. REALIZAR PLANEJAMENTO ESPECÌFICO COM GERENTE E FUNCIONARIOS, 
VISANDO CONCLUIR E SISTEMATIZAR: 

 FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO - No primeiro 
semestre de 2010, foram atualizados os fluxos dos processos 
administrativos, que foi apresentada em 11/06/10, na reunião com os 
funcionários.  
 FLUXOS DE COMUNICAÇÂO INTERNA 
 METODOLOGIA DE GERENCIA – A partir do mês de maio que está 
sendo feito síntese do quantitativo das atividades dos setores e 
encaminhado para o relatório para apreciação da Diretoria. 

2.4.3. COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA 

A Comissão de Licitação foi modificada pela Resolução nº. 10/2010 de 10/06/10, a qual 
alterou a sua composição, sendo composta pela conselheira Andréa Figueiredo 
Fernandes – Presidente da Comissão, Márcia Serra e Vilard Melo.  A mesma comissão 
se reuniu para realizar procedimento de licitação para aquisição de móveis para a 
biblioteca, contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, 
reforma elétrica, aquisição de cadeiras para o auditório e serviços de táxi. 

Assessoria Jurídica 

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

 Foram elaborados dez contratos, dentre eles, contrato de prestação de 
serviços, contratos de licitação, dentre outros, bem como foram feitos nove 
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 sessenta e cinco ofícios com assuntos diversos, tais 
como, requerimento de protocolo de petição no interior, ofícios encaminhado para 
faculdades 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; 
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 Foram elaboradas sessenta e quatro cartas para os Psicólogos de Aracajú 
e duzentos e sessenta e uma para os de Salvador com o objetivo de que 
houvesse renegociação. 
 Elaboração de treze Resoluções; 
 Envio de quinhentas Notificações 1 e duzentas e oitenta e seis Notificações 
2, decorrente dos envios das Notificações cento e vinte e quatro psicólogos (as) 
renegociaram; 
 Atualização do site da Comissão de Ética; 
 Elaboração de vinte e cinco recursos, tendo em vista as sentenças de 
extinção dos processos. 
 Elaboração de duzentos e cinqüenta petições dos processos de execução 
fiscal. 
 Foram ajuizados cento e cinqüenta e oito processos de execução fiscal na 
Justiça Federal; 
 Na dívida executiva, aproximadamente, trinta e quatro psicólogos 
renegociaram; 
 Elaboração de 72 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 de visto 
do Conselho, parecer de inscrição de filial, parecer de título de especialista, dentre 
outras solicitações; 
 Elaboração de carta acerca de pedido de isenção dos psicólogos. 
 Elaboração de Recurso ao Conselho Superior do Ministério Público; 
 Elaboração de trezentos e quarenta procurações; 
 Elaboração de rescisão contratual; 
 Elaboração de publicação por edital dos psicólogos inadimplentes; 
 Inscrição de 191 (cento e noventa e um) psicólogos (as) na dívida ativa. 

2.5 ATUAÇÃO SEÇÃO SE/CRP03 E CRIAÇÃO DO CRP SERGIPE E 
INTERIORIZAÇÃO.  

 - SEÇÃO SERGIPE E CRIAÇÃO DO CRP 19 - Em 2010 o trabalho da Seção 
Sergipe foi focado para o desmembramento, o que não significou negligenciar as demais 
ações.   A participação ativa em eventos promovidos pelo CRP 03, pela Seção 
Sergipe e por outros Conselhos de Classe e entidades diversas cujos temas eram 
relevantes para a categoria foi fundamental para a preparação dos membros do Comitê 
Gestor e dos voluntários que se somaram ao grupo. Além disso, tais participações 
contribuíram para a elevação do grau de responsabilidade da categoria, pois fez crescer 
a demanda e o reconhecimento social da nossa profissão. Se em 2009 já era notável o 
respeito à categoria pelas demais e por entidades externas, em 2010 esse respeito 
cresceu ainda mais e confirmou a sua importante representatividade política em espaços 
institucionais. 

 Estar presente nos setores sociais civis organizados fortalece a profissão e 
possibilita a discussão de temas sociais, promovendo a inserção da Psicologia na 
elaboração de propostas e projetos que visam às políticas públicas de enfrentamento à 
violência contra crianças e adolescentes, de democratização da comunicação, de 
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combate às intolerâncias (de gênero, raça...), de saúde mental, de defesa civil e tantos 
outros.  

 A Seção Sergipe também teve presença marcante no VII COREP e no VII CNP. 
Foram realizados nove eventos preparatórios em que os psicólogos propuseram cerca 
de quarenta teses significativas para a atuação da categoria. Essas teses foram 
apreciadas durante o evento pré-congresso realizado em Aracaju, quando foram eleitos 
17 delegados ao COREP. Durante o VII COREP a delegação sergipana também 
participou ativamente, assumindo a coordenação e a relatoria de vários grupos de 
trabalho, e a secretaria da mesa formada para o Congresso Regional, de onde saíram 
três delegados para o VII CNP. Também no CNP a delegação de Sergipe destacou-se 
assumindo a relatoria de um dos grupos de trabalho e participando ativamente de todos 
os debates realizados. 

 O máximo acontecimento do primeiro semestre de 2010, no entanto, foi o tão 
esperado desmembramento do CRP 03 e criação do CRP 19/SE, aprovado por 
unanimidade na APAF de maio, a partir do que o Comitê Gestor passou a redimensionar 
o espaço físico para receber os novos funcionários contratados pelo CRP 03 – uma 
auxiliar administrativa concursada e uma técnica contratada para atuação no CREPOP, 
passos fundamentais para assumir responsavelmente as funções de Conselho Regional 
de Psicologia. 

2.2. 1 – Atividades 

A) Institucionais 

 Reuniões regulares (ordinárias e extraordinárias) 

 Participação nas plenárias em Salvador 

 Atendimento a demandas diversas da categoria (orientação, ofícios, 
intermediação etc.)   

 Acompanhamento das reuniões de pesquisa do CREPOP em 
Sergipe. 

 Acolhimento do treinamento do CREPOP realizado pelo CRP 03 
para os profissionais de Sergipe (na sede da Seção Sergipe, em 27 de 
março). 

 Acompanhamento e participação na entrega das Carteiras 
Profissionais promovidas pelo CRP-03 

 Realização de reunião de sensibilização contra o Ato Médico com o 
Senador Valadares. 
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 Realização de nove eventos preparatórios para o VII Congresso 
Regional de Psicologia e VII Congresso Nacional de Psicologia, com 
produção de cerca de 40 teses e eleição de dezessete delegados para o VII 
COREP e três para o VII CNP (de janeiro a março/2010). 

 Realização do Pré-Congresso de Psicologia em Aracaju, com cerca 
de 45 presentes (13 de março). 

 Realização de caminhada contra o Ato Médico, reunindo a categoria 
e representantes de outros Conselhos de Classe (09 de março). 

 Realização de palestra na SEMASC (Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania de Aracaju) sobre a Ética Profissional no 
Atendimento no SUAS (Abril/2010). 

 Retransmissão online do Seminário sobre a Atuação Profissional no 
SUAS (realizado pelo CFP). 

 Elaboração e revisão do Projeto de Desmembramento do CRP 03 e 
Criação do CRP/SE. 

 Apresentação do Projeto de Desmembramento na APAF de maio, 
aprovado por unanimidade pela Assembléia. 

 Composição da subcomissão eleitoral do CRP 03 para organização 
do processo eleitoral em Agosto/2010. 

 Elaboração da programação do Dia do Psicólogo, composta de uma 
série de três cine-debates e uma palestra, abordando as questões do 
suicídio, de crianças e adolescentes em conflito com a lei e medidas 
socioeducativas, o enfrentamento à drogadição, políticas públicas de 
atendimento ao cidadão e percepções de justiça social. 

B) Ações externas 

  Participação como Comissão Organizadora na Conferência Municipal de 
Saúde Mental de Aracaju e de Lagarto, e nas Estaduais de Defesa Civil e de 
Saúde Mental. 

  Participação como delegação eleita na Conferência Municipal de Saúde 
Mental de Aracaju, Socorro e Lagarto e nas Estaduais de Defesa Civil e de 
Saúde Mental e na Nacional de Saúde Mental. 

  Realização de oficina sobre “Possibilidades e Perspectivas da Psicologia” 
na FASE – Faculdade de Sergipe (27 de janeiro). 

  Participação no Curso de Direitos Humanos promovido pelo CRP 03.  
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  Participação nas reuniões do Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente, com representantes efetivos no Comitê Estadual de Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e na Câmara de 
Proteção Especial à Criança e ao Adolescente (membros titulares e suplentes) 

  Participação nas reuniões do FDCA com representação na Coordenação 
Colegiada do Fórum.  

  Representação no Conselho Municipal de Trânsito. 

  Participação efetiva no Conselho Estadual de Assistência Social. 

  Participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) como entidade eleita para a diretoria do Conselho. 

  Participação na “Caminhada do 18 de Maio” promovida pelo Comitê de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, FDCA, 
CEDCA e CMDCA. 

  Participação no evento de posse da nova diretoria da OAB/SE. 

  Participação no evento de entrega do Prêmio Cidadania, realizado pelo 
CMDCA (Julho/2010). 

  Lançamento do Conselho Itinerante, com palestras na FASE (Faculdade de 
Sergipe) e UNIT (Universidade Tiradentes). 

  Participação no lançamento do primeiro programa de Residência 
Multiprofissional na Universidade Federal de Sergipe. 

  Realização de palestra sobre o funcionamento do Sistema Conselhos na 
11ª Semana de Psicologia da UNIT – Interfaces e Perspectivas da Psicologia na 
Educação (03 a 05 de Maio/2010). 

  Participação na APAF (Brasília, 13 a 15 de Maio/2010). 

  Palestra “Conhecendo o Sistema Conselhos” durante a aula inaugural do 
curso de psicologia no segundo semestre/2010 da Universidade Tiradentes (30 
de julho). 

  C) Ações dos Grupos de Trabalho 

 A maioria dos grupos de trabalho foram temporariamente desativados para aguardar 
orientação sobre as diretrizes do VII CNP e para que possam trabalhar na elaboração 
de seus projetos de ação. Essa desativação não impediu que fossem criados novos 
GTs, dada a demanda apresentada pelos profissionais, a saber: GT de Movimentos 
Sociais e Quilombolas, GT de Questões de Gênero e Combate à Homofobia e GT de 
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Saúde Mental. Já está programada para o segundo semestre/2010 uma reunião geral 
com todos os coordenadores dos GTs para orientação e avaliação de suas 
perspectivas de trabalho. 

Atualmente a Seção Sergipe conta com os seguintes Grupos de Trabalho: 

Temporariamente desativados: ( Grupo de Trabalho de Direitos Humanos;  Grupo 
de Trabalho em Psicologia Hospitalar;  Grupo de Trabalho de Mobilidade Humana 
e Trânsito; Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Grupo 
de Trabalho de Psicologia do Esporte;  Grupo de Trabalho de Psicologia Escolar ;  
Grupo de Movimentos Sociais e Quilombolas;  Grupo de Trabalho de Questões de 
Gênero e Combate à Homofobia; e  Grupo de Trabalho de Saúde Mental). 

Em pleno funcionamento: 

       Grupo de Trabalho de Integração Informação e Cultura 

 Participação nas reuniões do Comitê Gestor 
 Reuniões específicas para elaboração e planejamento de eventos 
 Manutenção do Blog (http://se-psi.blogspot.com) 
 Entrevistas em emissoras locais de rádio e TV, buscando socializar a 

informação e integrando Comunidade/Psicologia/Seção Sergipe 
 Apoio e cobertura fotojornalística de eventos promovidos pelo CRP e pela 

Seção Sergipe para posterior publicação no Blog  
 Registro e divulgação das atividades da Seção Sergipe 
 Grupo de CRAS, CREAS e Políticas Públicas 

(Não enviou projeto de ação nem relatório de atividades à coordenação da 
Seção. Reúne-se semanalmente às terças e quintas-feiras). 

O primeiro semestre de 2010 foi coroado com a comprovação da capacidade de 
desenvolver projetos e de realizar os objetivos estratégicos dentro das diretrizes do CNP 
com vistas ao pleno funcionamento do recém criado CRP 19/Sergipe.  

A responsabilidade do Comitê Gestor foi notabilizada pelo cumprimento dos prazos, 
realização de eventos e atuação direcionada para o desmembramento e pela 
competência para realizar ações próprias do Conselho Regional recém criado.  

Destacam-se as ações da Psicóloga Orientadora e Fiscalizadora, atendendo às 
demandas com eficiência e presteza e a presença marcante dos psicólogos voluntários 
que se uniram ao Comitê Gestor e colaboraram substancialmente para a consecução de 
seus objetivos, tanto no processo do desmembramento quanto no funcionamento 
cotidiano da Seção.  

O Comitê Gestor avalia com positividade o período de janeiro a Agosto/2010 e tem plena 
confiança de que as ações futuras seguirão firmes para o crescimento do CRP 19 e o 

http://se-psi.blogspot.com/
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cuidado criterioso para fortalecimento da profissão em Sergipe, sempre voltando as 
atenções para o papel social da Psicologia e para as diretrizes do CNP.  

- ESTIMULAR E ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO DO INTERIOR NOS PRE 
CONGRESSOS E APROFUNDAR A DISCUSSÃO DOS EIXOS DO VII CNP. 

Foram realizados quatro pré congressos sendo que dois foram no interior, conforme 
tabela abaixo: 

CIDADE DATA 

PORTO SEGURO 06/03 

ARACAJÚ 13/03 

VITÓRIA DA CONQUISTA 13/03 

SALVADOR 20/03 

Foram eleitos 13 delegados no Pré Congresso em Porto Seguro; 09 delegados no pré 
Congresso de Vitória da Conquista; 17 delegados no Pré Congresso da Seção Sergipe e 
31 no Pré Congresso de Salvador, além de termos eleitos 11 delegados suplentes, 
sendo 02 em Porto Seguro; 03 em Vitória da Conquista e 06 na Seção Sergipe. 

O COREP foi realizado nos dias 30/04, 01/05 e 02/05, no Hotel Monte Pascoal, sito na 
Avenida Oceânica, 591 – Farol da Barra, Salvador – Bahia. 

Além da participação nos pré congressos as subsedes realizaram os seguintes eventos 
preparatórios:  

 Referências Práticas em Psicologia – realizado em 03/02/10 – Cidade de Barreiras 
– Subsede Oeste 

 

 Mesa redonda – Psicoterapias: abordagens e Paradigmas – realizado em  
27/02/10 – Vitória da Conquista – Subsede Sudoeste 

 

 

 

 

 Sabores e Saberes: a  Psicologia no contexto das drogas – realizado em 25/11/09 
na Câmara Municipal de Vereadores da Cidade do Senhor do Bonfim, Subsede de 
São Francisco. 
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.   

DA COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO: 

Subsede - Recôncavo (FEIRA DE SANTANA): 

Reuniões: 

Janeiro: Preenchimento de formulários para Inscrição Provisória  dos psicólogos Recém 
formados da FTC. 
 
Fevereiro:  Entrega da Carteiras das Psicólogas: 
 
Dia 03 - Laila Arapiraca-03/6640; 
 
Dia 22 - Andréia Cordeiro S. Almeida - 03/06600; 
 
Dia 27 - Reunião ás 15:00.tendo como pauta elaboração de teses para o pré CNP. 
Março: Entrega  de documentaçaõs  dos Recém formados da FTC e entrega de Carteiras 
de: 
 
Dia 01 - Wilma Raquel B. Ribeiro - 03/06631; 
 
Dia 05 - Jamile S. Silva - 03/IP04417; 
 
Dia 15 - Manoel Geraldo A. Silva - 03/06511. 
 
Dia 06 - Pré- CNP em Porto Seguro com presença de 12 (doze) psicólogos da região; 
 
Dia 09 - Divulgação e Protesto do Ato Médico dos Centro de Atenção Psicossocial ( uso 
de camisetas ) Feira e Santo Estêvão. 
 
Dia 10 - Reunião - Pauta: Avaliação do Pré CNP; 
Dia 18 e 19-2ª Conferencia Municipal de Saúde Mental de Feira de Santana( delegada 
representando o CRP) 

Eventos: 

Abril/Maio- VII Congresso Nacional de Psicologia 

Dia 13 e 14/04- I Conferência Municipal de Saúde Mental de Santo Estevão. 

Junho/ Julho: Conferência Estadual de Saúde mental e Conferência Nacional Saúde 
Mental ( Delegada ). 
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Dia 12/06 – Evento: Entrega de carteira há 09 psicólogos. 

Dia 12/07 Reunião na Subsede tendo como Pauta : Avaliação do VII CNP , IV-CNSM-I e 
Articulação para o Seminário da BVS-PSI.  

Dia 22/07 Reunião com a colega Marcelle Guimãres para planejamento do Evento para o 
dia do Psicóloga (o) Que acontecerá no dia 24/08 

Participação das Plenárias no CRP03. 

Subsede Oeste (Barreiras) 

Reuniões:  A Subsede Oeste realizou as reuniões de referencia nos meses de fevereiro e  
abril, porem a reunião que seria realizada em  junho não aconteceu por falta de datas 
disponíveis  visto que tivemos um mês de férias de muitos profissionais que se 
ausentaram da cidade, assim como por ter sido um mês de Copa do Mundo e São Joao 
também. Já foi destacada em relatórios anteriores a importância destes momentos, pois 
nele  são expostos os informes e  resumo das Plenárias realizadas no  CRP, assim como 
as articulações dos profissionais da  região em torno de suas praticas.   

Eventos: Foram feitos também 4 eventos preparatórios para o VII CNP, com uma media 
de 6 profissionais por encontro, sendo que no inicio de março o representante foi ate a 
cidade de Luis Eduardo Magalhães para realizar um evento preparatório e também 
articular com os profissionais no sentido de criamos o núcleo gestor da cidade.  

Após o evento preparatório a subsede teve participação no Pré- Congresso em Vitoria da 
Conquista com a presença de 6 profissionais e posteriormente no COREP em Salvador 
com  5 participantes. Sendo então representada no VII CNP em Brasília através de seu 
representante. 

Foi realizada ainda neste semestre a inspeção para a abertura de 2 clinicas, sendo uma 
para atendimento psicoterápico e outra do transito, solicitada pela COF. 

Destacamos como positivo o aumento de psicólogos credenciados junto ao CRP 03, pois 
foram 20 novas solicitação de carteiras profissionais neste semestre.No momento é o 
que temos a relatar sobre o primeiro semestre  ocorrido na Subsede Oeste. 

Subsede São Francisco: 

Eventos: A subsede do São Francisco, através dos profissionais psicólogos, garantiu a 
presença em vários eventos promovidos pelo Município, dentre eles: 

1- A marcha das mulheres, no dia internacional da mulher; 
2- Conferência de saúde mental; 
3- Campanha do laço Branco, pelo fim da violência contra a mulher; 
4- Implantação do CAPS AD ( este tem como coordenadora a psicóloga Maria 
Cléa) 
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Além disso, houve um número considerável de psicólogos envolvidos no VII CNP. 

Observações : A divulgação do CRP03 na subsede encontra-se em dificuldade devido a: 

1 – Não tem representantes suficientes para atender a todos os municípios; 

2 –  O contato pessoal com os profissionais foi deficitário, já que estes alegam a falta de 
tempo para nos reunirmos; 

3 – Em Juazeiro os profissionais se envolvem mais com o CRP de Pernambuco 
buscando o CRP03 apenas para emitir a carteira secundária; 

4 – A maioria dos profissionais que atuam na região (Senhor do Bonfim) possui o CRP 
de outros estados como Minas e São Paulo por exemplo;  

5 – Todos os profissionais reclamam a demora da emissão da carteira secundária motivo 
pelo qual permanecem por mais de um ano trabalhando na Bahia com o CRP de outro 
estado.  

PROPOSTA PARA MELHORAMENTO: 

 Intensificar o contato do CRP03 na região, principalmente, a do COF; 
 Recrutar mais representantes; 
 Fazer parceria com o CRP de Pernambuco. 

A subsede do São Francisco até o presente momento, não conseguiu atingir todas as 
metas do planejamento 2010 elaborado em Dezembro de 2009 com a participação dos 
profissionais local. 

Subsede Extremo Sul:  

CIDADE DE EUNÁPOLIS: 

Eventos: 

 Participação no Pré – Congresso em Porto Seguro - Março. 
 Comunicações via e-mail sobre a atividade. 
 Participação no COREP – CRP 03 – Maio.  
 Reunião com Psicólogos - Assuntos: retorno sobre o COREP, CNP, COF, Dúvidas 

locais, importância da integração da categoria - Junho. 
 Participação em Plenária do CRP03 – antecedente ao CNP. 
 Participação como delegada no VII CNP - Brasília – Junho. 
 Pesquisa de locais para realização das atividades da semana do psicólogo. 
 Palestra informativa em bairro da periféria sobre o trabalho e serviços em 

Psicologia (NECESSIDADE URGENTE DE FOLDER INFORMATIVO JÁ 
ENVIADO HÁ DOIS ANOS PARA CRP03)-Julho. 
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 Reunião com Psicólogos – Retorno sobre o VII CNP, Agendamento de reunião 
regular de Psicólogos (quinzenal ou mensal), Políticas Públicas em Eunápolis, 
Sindipsi, eleições, discussão sobre legalização do uso da maconha- Julho.  

 Contato telefônico com psicólogos para reunião do dia 08/07 e 13/12. 
 Reunião dia 08/07 – definição de metas para reuniões regulares de psicólogos em 

Eunápolis, grupo de estudos, visita da COF no dia 13/08 e fechamento do 
planejamento do Dia do Psicólogo.  

 Reunião 24/07 – Semana do Psicólogo (planejamento); eleições; divulgação da 
visita da COF, dia 13/12. 

CIDADE TEIXEIRA DE FREITAS 

Reunião: Realizamos dia 05 de Fevereiro de 2010 uma reunião para avaliação das 
atividades em Teixeira de Freitas neste momento realizamos parceria com a CDL – 
Câmara de Diretores Lojistas e a colega psicóloga Eleandra Machado apresentou para 
os psicólogos e participantes do CDL a palestra “Família: novas configurações 
familiares.” Contamos com a presença de quinze participantes psicólogos (9) e não 
psicólogos (6). Neste momento os psicólogos receberam orientações para elaborarem 
teses para o VII CNP. Cabe ressaltar que a participação de pessoas que não são 
psicólogas ficou restrita a palestra.Os psicólogos foram convidados pela diretoria deste 
CDL a escrever um artigo para ser publicado na Revista do CDL de circulação regional.O 
tema que escolhemos para divulgar as contribuições da psicologia a sociedade foi o 
tema: saúde e trabalho( artigo por nos finalizado em anexo).Eventos: Participação no Pré 
Congresso em Salvador (prévio ao VII CNP). Foram entregues as propostas ou seja as 
teses feitas pelas psicólogas de Teixeira de Freitas. 

Realizamos reunião de psicólogo dia 02/07/2010 para exibirmos a palestra de Irai Alves 
sobre a relevância da avaliação psicológica para motoristas e tratarmos de assuntos do 
interesse de todos nos como a eleição dia 27 de agosto do CRP 03 e projeto para o dia 
do psicólogo e a necessidade de formarmos um grupo gestor em Teixeira de Freitas.  

Atividades: Contamos com a presença de onze psicólogos e psicólogos. 

Neste semestre foram feitas duas visitas de reconhecimento a entidades privadas que 
solicitaram inscrição jurídica no CRP e demos entrada em pedido de inscrição no CRP 
pessoa física. 

PORTO SEGURO:  

  Eventos:  

CURSO DE DIREITOS HUMANOS_ Em Fevereiro, nos dias 18,19,20 e 21, participei do 
Curso de Direitos Humanos promovido pelo CRP03. No dia 20 houve uma reunião com a 
COF. 
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PRÉ-CONGRESSO EM PORTO SEGURO_   Foi realizado na sub-sede Extremo Sul, no 
dia 06 de março de 2010, o pré-congresso de Psicologia na cidade de Porto Seguro, que 
teve como objetivos a discussão e levantamento de questões referentes a psicologia, 
elaboração de teses para aprovação da plenária, e eleição de delegados para o COREP. 
Estiveram presentes Valter da Mata, vice-presidente do CRP03, Helena Miranda membro 
da COF, Darlane Andrade, doutoranda, além de representantes de sub-sedes, e a 
participação de 36 psicólogos (a lista de presença foi enviada ao CRP03 em abril). 
Devido ao córum obtido no pré-congresso, elegemos 13 delegados, sendo 05 de Porto 
Seguro. 02 de Eunápolis, 01 de Itabuna, 01 de Ilhéus, 04 de Feira de Santana.  
Segue abaixo, as teses elaboradas e a relação dos delegados eleitos.  

 
COREP _  Foi realizado nos dia 30/04 à 2/05/2010, o VII Congresso Regional de 
Psicologia, com o objetivo de apreciar e aprovar as teses nacionais, e eleição de 
delegados para o Congresso Nacional de Psicologia.Os eixos para discussão foram 
apresentados por Monalisa Barros Eixo 01, Úrsula Yglesias Eixo 02 e Fernanda Blanco 
Eixo 03.Na oportunidade foram apresentados as chapas que iriam concorrer ao CRP03. 

    Subsede Sudoeste: 

VITÓRIA DA CONQUISTA  

Eventos: 

12/12/2009 – I evento preparatório promovido pela subsede sudoeste no Centro de 
Cultura Camilo de Jesus Lima- Sala Polivalente, contando com a presença do psicólogo 
Dr. Prof. da UFBA Marcus Vinícius. Este realizou uma palestra de apresentação sobre o 
Congresso Nacional de Psicologia, em sua sétima edição, pontuando sua importância 
enquanto instância máxima de deliberação que delimita as normas e diretrizes para a 
próxima gestão do conselho, além de explicar as etapas constituintes do referido 
congresso. 

27/02/2010 – Data do II Evento preparatório realizado na Casa do Médico em Vitória da 
Conquista, promovido pela subsede sudoeste. Neste evento houve uma discussão a 
cerca do tema ”Psicoterapias: Abordagens e Paradigmas”. Uma mesa foi formada com 
representantes de diferentes abordagens, que buscaram falar sobre sua prática 
profissional no processo terapêutico, favorecendo uma discussão que remeteu ao 
diálogo entre as linhas de trabalho voltado para a instrumentalização do profissional, no 
que diz respeito ao compromisso ético-político com a profissão. 

A mesa foi composta pelos seguintes profissionais:  

 Angélica Rosa– mediadora 
 Daniel Drummond (psicólogo fenomenologista),  
 Ana Mara Dutra (psicoterapeuta)  
 Valter Rodrigues (esquizoanalista) 
 Maria Zeneide Medeiros (psicóloga reichiana, CRP O6) 
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09/03/2010 – Mobilização contra o Ato Médico realizada na cidade de Vitória da 
Conquista pelo CRP 03 e subsede sudoeste em parceria com os estudantes do LAPSO – 
Laboratório de Pesquisa de Psicologia Social da Faculdade Juvêncio Terra. Neste evento 
foi realizada uma passeata iniciada na Praça do Gil, passando por enumeras ruas da 
cidade onde se encontravam instituições públicas como Prefeitura Municipal, Câmara de 
Vereadores, Secretaria de Saúde, Ouvidoria Pública, entre outras. A culminância do 
evento ocorreu na Praça da Bandeira onde havia um palco armado com música e 
microfone aberto ao público que se manifestaram contra a referida PL. Durante a 
passeata todos estavam com blusas do conselho contra o Ato Médico, bem como, faixas 
e apitos.   

13/03/2010 – Realização do pré-congresso de Psicologia para o VII Congresso Nacional 
de Psicologia: Psicologia e Compromisso com a Promoção de Direitos. Estiveram 
presentes dezessetes psicólogos, dentre eles os conselheiros do CRP 03, Kueyla 
Bitencourt, Valter da Mata e Alessandra Almeida, que apresentaram os eixos 
norteadores do VII CNP, sendo eles: Aperfeiçoamento democrático do Sistema 
Conselhos; Construção de referencias e estratégias de qualificação para o exercício 
profissional; Diálogo com a sociedade e o Estado. O evento se estruturou a partir das 
seguintes etapas: Leitura do regimento do pré-congresso; apresentação dos eixos; 
formação de grupos de trabalho para a formulação de teses; apreciação e votação das 
mesmas e eleição de delegados que participaram e defenderam as teses no Congresso 
Regional de Psicologia (COREP). No pré-congresso foram produzidas quinze teses, 
eleitos nove delegados e três suplentes.  

Reuniões: 

05/02/2010 – Reunião de entrega de carteiras provisórias para os profissionais recém-
formados de Psicologia. Nesta reunião foi esclarecida a missão e atribuições do 
conselho. 

10/02/2010 – Reunião com profissionais de psicologia para a entrega de carteiras 
definitivas com a presença da conselheira responsável pela comissão de interiorização, 
Kueyla Bitencourt. Foram discutidos assuntos relacionados ao conselho sua missão e 
atribuições, esclarecimentos a cerca das comissões e grupos de trabalhos, como 
também relatos de experiência dos profissionais presentes diante de suas atividades nas 
mais diversas áreas de atuação.  

15/05/2010 – Reunião da Conselheira responsável pela COMINTER, Kueyla Bitencourt, 
com as representantes da subsede sudoeste de Vitória da Conquista, Cássia Eugenia 
Reis Silva Cardoso, Pâmela Pitágoras. Foram discutidas as seguintes pautas:  

 Seleção do(a) estagiário(a) para a COMINTER – Foi estabelecido as etapas, 
ficando instituído: 1ª etapa - entrega dos currículos de 17 a 21 de maio, 2ª etapa: seleção 
por analise de currículos dia 24 de maio, 3ª etapa:  Redação e entrevistas com os 
candidatos(a) dia 31 de maio.  
 Evento direcionado ao dia da Luta Antimanicomial – Este foi planejado, tendo em 
vista que o projeto foi construído, enviado ao conselho e aprovado pelo mesmo. No 
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entanto, devido ao congresso de saúde mental que ocorreu em Salvador na mesma data 
impossibilitou que o evento se realizasse, visto que, alguns representantes do Conselho 
e integrantes das instituições parceiras não puderam se fazer presentes no mesmo.  
 Visita da Comissão de Orientação e Fiscalização – Foi discutido durante a reunião 
possíveis locais de inspeção da COF durante a visita planejada para junho. As 
instituições sugeridas foram: as clínicas escolas de Psicologia da cidade e Instituições 
Públicas, sendo elas: CAPS, CRAS, CREAS. Foi cogitado também, reuniões com os 
coordenadores de curso e das clinicas escolas citadas acima. 

25/05/2010 – Reunião das representantes da subsede sudoeste de Vitória da Conquista 
objetivando analisar os vinte e quatro currículos dos candidatos a vaga de estagiário(a) 
da COMINTER. Nesta ocasião foram selecionados 12 candidatos para entrevista. 

31/05/2010 – Entrevista dos candidatos para a seleção a cima citada realizada pela 
Conselheira e estagiária da COMINTER, Maria Brito, juntamente com as representantes 
da subsede sudoeste. Os candidatos construíram uma redação e passaram por 
entrevistas individuais, estes instrumentos de avaliação possibilitaram a mesa avaliadora 
escolherem a estagiária da comissão acima referida. A nova estagiaria, Monalisa Cirino, 
começou a trabalhar na semana seguinte. 

12/06/2010 – Reunião interna para discutir a respeito do evento sobre atuação dos 
profissionais de Psicologia nos CRAS. 

05/06/2010 – Reunião para acertar os últimos preparativos para a realização do evento 
relacionado ao psicólogo no CRAS previsto para vinte e quatro de julho. Este objetivará 
discutir a atuação dos psicólogos nos CRAS promovendo um debate entre os 
profissionais acerca de suas práticas no campo das Políticas Públicas, mais 
especificamente no Programa de Assistência Social. Será realizado no auditório da Casa 
do Médico, com psicólogos que atuam e que já tiveram experiências profissionais em 
CRAS. A oura pauta da reunião referiu-se ao evento em comemoração ao dia do 
Psicólogo. Nesta ocasião foi discutido a programação do evento, sendo então definida a 
realização da II Mostra de Psicologia em Vitória da Conquista com o objetivo de divulgar 
e esclarecer a população o papel do Psicólogo , desmitificando de certos estereótipos, 
bem como atualizando sua inserção e abrangência de atuação em instituições, 
principalmente nas vinculadas das Políticas Públicas. 

Outras Atividades: 

12/03/2010 – Seleção para a vaga de estagiária do CREPOP. As primeiras etapas da 
seleção ficaram a cargo da COMINTER, Kueyla Bitencourt, conselheira responsável pela 
mesma e sua estagiária, Maria Brito. Após estas etapas a representante da subsede 
sudoeste de Vitória da Conquista foi solicitada a participar da entrevista individual dos 
candidatos. Estes produziram uma redação e foram entrevistados pela mesa avaliadora 
composta pelos nomes a cima citados, sendo então selecionada a seguinte candidata, 
Denise Viana. 
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10/05/2010 – Palestra de apresentação do CRF e CRP 03 aos recém-profissionais e 
entrega da carteira de identidade profissional provisória aos mesmos. Local da reunião, 
auditório da Casa do Médico. Indicação e aprovação da psicóloga Pâmela Pitágoras 
Freitas Lima como representante da Subsede Sudoeste. 

08/06/2010 - Realizada entrega de carteira profissional provisória aos recém formados na 
Subsede sudoeste. 

06/07/2010 – Visita de inspeção realizada pelas representantes da subsede sudoeste à 
Clínica Integrada de Psicologia (Personali). Durante a visita foi observado o local de 
funcionamento da clinica tendo em vista suas condições físicas, ambientais, técnicas e 
éticas; a habilitação dos profissionais psicólogo/as que atuam na empresa e o tipo e a 
qualidade dos serviços prestados à clientela. O termo de visita foi preenchido e ao final 
da inspeção foi notificado a falta de um armário com chave onde os laudos e testes 
psicológicos possam ser guardados. Diante do fato foi estabelecido um prazo para a 
regularização do problema e agendado uma nova visita. 

Subsede Santa Cruz:  

ILHÉUS 

EVENTOS:  

 Participação no curso de Direitos Humanos – Sede CRP-03 – 18 e 19 de 
fevereiro 

 Realização de 03 (três)  reuniões com psicólogos de Ilhéus  
 Participação no Pré – Congresso - COREP em Porto Seguro - Março. 
 Participação no COREP – CRP 03 – Maio.  
 Participação de Mª Conceição Scaldaferri, como delegada na Conferência 

Nacional de Saúde Mental Intersetorial - CNSM-I  em  Brasília – 27 Junho à 
julho 

 Planejamento do encontro da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e 
da Biblioteca do CRP-03 com a categoria de psicólogos, realizada na UESC – 
Universidade Estadual de Santa Cruz  dia 21 de maio. 

 Realização da “visita de retorno” a uma clínica do trânsito de Ilhéus, atuada 
pela COF no mês de maio, no sentido de verificar se foram realizadas a 
providências recomendadas.  

 Pesquisa de locais e consulta aos colegas, para realização das atividades da 
semana do psicólogo. 

REUNIÕES: 

 Apresentação das representantes Edithiane e Mª Conceição; Informes sobre 
importância da integração da categoria. Distribuição de material impresso BV-
PSI. Entrega de carteiras e do código de ética, aos novos psicólogos. 
Agendamento de reuniões. Informes sobre GTs 
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 Informes sobre o COREP E CNP – Realização do evento preparatório. 
Distribuição do modelo de teses. Discussão sobre problemas enfrentados 
pelos psicólogos da região. Entrega da ficha de filiação ao Sindicato - SINPSI- 
Ba e discussão sobre a importância do sindicato da categoria. 

 Leitura e discussão do Regimento interno do CRP 03, com a finalidade de dar 
a conhecer, e propor alterações. Entrega de carteira e do código de ética, aos 
novos psicólogos. Incentivo á criação de GTs e discussão sobre a importância 
do sindicato da categoria., SINPSI- Ba. 

  

3. CONCLUSÃO  

As ações desenvolvidas pelo XII Plenário se referenciaram no Planejamento 
Estratégico do fim de fevereiro/2008 e dos anos de 2009 e 2010. Durante o segundo 
ano de gestão continuou a priorizar a realização de ações ligada estrutura 
organizacional para o funcionamento interno do Conselho.  Destacamos a 
contratação dos concursados, visando à melhoria do processo interno, a 
homologação do Plano de Cargos e Salários na Delegacia Regional do Trabalho – 
BA. Além disso, foi preciso investir na organização interna, otimizando os espaços 
físicos tanto da sede como no Pólo Vitória da Conquista, organização documental, 
ampliação da carga horária da Advogada, Bibliotecária e da Jornalista. Também foi 
tomado providências relacionadas às melhorias das mídias do Conselho.  

O trabalho da Comissão de Interiorização continuou de forma estruturante, 
considerando o processo de eleição de representantes de pólo com a participação 
mensal dos mesmos nas Plenárias Ordinárias do CRP e conseqüente afirmação da 
presença do Conselho Regional no interior da Bahia. 

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.  


