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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

APAF discute participação do Sistema Conselhos na campanha contra o
Ato Médico 

Durante a APAF, Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema

Conselhos de Psicologia, realizada nos dias 12 e 13 de dezembro deste ano, foi discutida a 

intensificação da participação do Sistema Conselhos de Psicologia na campanha contra o PL do 

Ato Médico. O Conselho Federal de Psicologia e os outros 18 Conselhos Regionais assinaram 

um manifesto que sinaliza os motivos para a não aprovação do Projeto de Lei. O documento foi 

enviado à Presidência da República, Senado, Câmara e aos Ministérios envolvidos com o tema. 

Confira o manifesto aqui. 

SEPOP disponibiliza enquete sobre o Ato Médico 

Está disponível no site da Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública, SEPOP, uma enquete sobre 

a regulamentação do exercício da Medicina nos termos do Ato Médico. Até o momento, 57% 

dos votos estão a favor do PL. Psicóloga (o), acesse e faça sua parte votando contra o Projeto 

de Lei que fere a autonomia dos demais profissionais da área de saúde. Para participar da 

enquete clique aqui. 

Acesse o site do movimento contra o Ato Médico 

Confira o site do movimento contra a aprovação do Ato Médico. No endereço eletrônico 

possível ler o Projeto de Lei na íntegra, enviar manifesto de questionamento e ver todas as 

notícias relacionadas ao PL. Psicóloga (o), contribua e participe da mobilização. Para visualizar 

o site clique aqui. 

 

Visite a Home Page do seu Conselho! 
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Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

 

Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  

Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  
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