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APRESENTAÇÃO
O XV Plenário do Conselho Regional de Psicologia da Bahia – 3ª Região (CRP-03), gestão Psicologias em 
Movimento (2016-2019), vem apresentar este Caderno de propostas construídas democraticamente no 
10º Congresso Regional da Psicologia – COREP, Bahia, que expressam as demandas da categoria para 
a próxima gestão desta Autarquia (2019-2022). O COREP é uma das etapas do 10º Congresso Nacional 
da Psicologia (CNP), que em 2019, trouxe o tema “O (im)pertinente compromisso social da Psicologia na 
resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e culturais”

O COREP é a etapa final de ações que acontecem a nível regional em todos os estados brasileiros, tendo 
início com eventos preparatórios, os pré-congressos que elegem propostas e delegadas/os para esta 
etapa regional. No COREP são apreciadas e votadas as propostas que irão para a etapa nacional do 
10º CNP e também acontece a apresentação das chapas que irão concorrer às gestões dos Conselhos 
Regionais. A etapa nacional agrega delegadas/os e estudantes eleitas/os nos COREP´s que irão eleger 
as propostas prioritárias a nível nacional e também é o momento de apresentação das chapas que 
irão disputar a gestão do Conselho Federal de Psicologia.

O COREP – Bahia aconteceu nos dias 6 e 7 de abril, no Grande Hotel da Barra, em Salvador e contou com 
a participação de 92 delegadas/os e 14 estudantes eleitas/os. Destas/es, foi composta a delegação 
baiana com 24 pessoas eleitas para participar do 10º Congresso Nacional da Psicologia (CNP), que 
aconteceu entre os dias 30 de maio e 02 de junho, em Brasília-DF. Estavam também presentes no 
COREP-BA, representantes da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), Associação Brasileira 
de Ensino de Psicologia (ABEP), Conselho Federal de Psicologia (CFP), Fórum Estadual dos Trabalhadores 
do SUAS (FETSUAS), do Sindicato das/os Psicólogas/os da Bahia (Sinpsi-BA) e do Conselho Estadual de 
Assistência Social (CEAS).

Este Caderno foi fruto de debates e discussões para apreciação, sistematização e aprovação das 
propostas que serão deliberações para o CRP-03, além da elaboração das propostas a nível nacional, 
encaminhadas ao 10º CNP. Isso significa que, nos próximos três anos, as gestões do CRP-03 e do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) devem construir ações pautadas e respeitando o que foi deliberado 
democraticamente pela categoria nestes eventos.

A gestão Psicologias em Movimento, seguindo seus princípios, tem o compromisso com a regionalidade 
e diversidade da Psicologia, que foi contemplada com a garantia de representatividade das sete 
regiões do estado da Bahia pelas/os delegadas/os eleitas. Desde as etapas iniciais deste processo 
democrático, os movimentos por todo estado aconteceram, de modo que as propostas construídas 
contemplem a diversidade regional, fortalecendo a Psicologia baiana no levantamento de suas 
demandas e propostas de ações.

O Caderno contém as propostas de acordo com os eixos temáticos Organização democrática e 
representativa do Sistema Conselhos; O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas 
relações com a democracia e direitos humanos; e Do Exercício Profissional.  Agradecemos a equipe 
de funcionárias/os, conselheiras/os e demais representantes do CRP-03, convidadas/os, categoria 
e estudantes que participaram das diversas etapas do Congresso da Psicologia, especialmente do 
COREP, que resultou neste Caderno de deliberações.
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Proposta 5 (03-E1-0005):

Planejar ações junto ao SINPSI-BA para orientações acerca de questões trabalhistas (carga horária, 
salário, vínculos, estruturas físicas de equipamentos, etc) no âmbito de política pública, bem como nas 
instituições privadas em parceria com o Ministério Público, possibilitando a articulação de ações políticas 
com o SINPSI-BA e com a FENAPSI para garantir a aprovação do Projeto de Lei do Piso Salarial da Psicologia e 
das 30h para a categoria e estimular a realização de concursos públicos nos municípios acompanhando 
esses processos sistematicamente. 

Proposta 7 (03-E1-0007):

Fiscalizar a/o profissional autônoma/o gerando banco de dados específicos de quem atua na clínica, a fim 
de orientar e fiscalizar aspectos gerais como condução profissional, regularidade do registro (provisório, 
definitivo), adimplência, dentre outras/os.

Proposta 9 (03-E1-0009):

Aumentar o número de profissionais orientadores fiscais da COF, no interior, através de concurso 
público, com a finalidade de promover ações diversas, incluindo realizações de oficinas sobre avaliação 
psicológica, produção de documentos psicológicos e atendimentos online.

Proposta 36 (03-E1-0036):

Investir em tecnologias e em profissionalização possibilitando a qualificação dos mecanismos de 
transmissões on-line do CRP 03.

Proposta 59 (03-E1-0059):

Que o CRP03 realize a articulação com os conselhos municipais, assembleias e câmaras legislativas 
municipais, de modo a promover a instituição da representatividade da categoria nos espaços 
competentes (CMDCA, CMPD ,CMS, CMD, Conselho Municipal de combate às drogas, Conselho Municipal 
de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Segurança no Trânsito, Combate à 
Violência etc.)

Proposta 65 (03-E1-0065):

Promover ações de articulação com as IES, ampliando e efetivando a orientação junto as(os) 
professoras(es) supervisoras(es) de estágios, coordenadoras(es) e discentes de psicologia, a fim de 
adequar os parâmetros éticos, estreitando a participação de estudantes nos espaços e ações do CRP03 
e divulgando científicos e o papel da (o) psicóloga(o) nos diversos campos de atuação, pautando-se 
no compromisso social. Que tenham o curso de psicologia, uma agenda conjunta e permanente de 
atividades para a difusão do programa de orientação do Conselho.

Proposta 87 (03-E1-0087):

Manter a execução do Projeto Memória da Psicologia em respeito ao investimento público já executado, 
conforme deliberação 1.2 do eixo 1 do 9º COREP e deliberação 1.19 do 9º CNP, com possibilidade de ampliação 
das suas atividades no intuito de resgatar a memória da Psicologia na Bahia para fins de valorização 
histórica e viabilidade de pesquisas e publicação no campo.

Proposta 104 (03-E1-0104):

Ampliar o PROJETO CRP03 ITINERANTE garantindo assim a aproximação da categoria com o sistema 
conselho.

Proposta 112 (03-E1-0112):
Viabilizar a criação de uma seccional no interior do Extremo Sul com condições para fortalecer a prática 
ética do fazer psicológico.
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Proposta 116 (03-E1-0116):

Garantir a Comissão Regional de Psicologia na Assistência Social - COREPAS enquanto comissão permanente 
do CRP03.

Proposta 118 (03-E1-0118):

Que o CRP possa fazer gestão junto ao SINPSIBA, FENAPSI, ABCTRAN para fortalecer a luta da categoria pelo 
cumprimento da tabela referencial de honorários, previstas em resolução do CONTRAN e descumprida 
pela DETRAN-BA.

Proposta 169 (03-E1-0169):

Ampliar o apoio aos GTIs, oferendo os devidos suportes físicos e estruturais e de custeio de ações diversas, 
promovendo formação e estimulando a expansão dos GTs temáticos.

Proposta 171 (03-E1-0171):

Garantir que a composição da/s chapa/s do pleito eleitoral, para a nova gestão do CRP03, tenha 50% do seu 
quantitativo vinculado a profissionais das regiões/territórios de identidade, fortalecendo a interiorização .

Proposta 206 (03-E1-0206):
Disponibilizar no site do CRP-03 o calendário das entregas das CIPs nas sub-regionais.

Proposta 207 (03-E1-0207):

O XVI Plenário do Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), considerando a responsabilidade 
com a utilização do recurso público e a continuidade das ações políticas do CRP-03, deve garantir a 
continuidade de todas as comissões vigentes, incluindo as de caráter provisório: Comissão de Educação 
(CEDUC), Comissão Regional de Psicologia na Assistência Social (COREPAS), Comissão de Psicologia 
Organizacional do Trabalho (COMPOT), Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF), Comissão de Interiorização (COMINTER), Comissão de Formação, 
Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos (CDH), Comissão de Ética (COE), Comissão de 
Auditoria e Controle Interno, Comissão de Título de Especialista, Comissão de Licitação, Comissão de 
Políticas Públicas, Comissão de Comunicação, Comissão de Cadastro de Psicólogas para Atendimento 
Online bem como outras que possam ser criadas na Gestão do XV Plenário. Deve-se, por conseguinte, 
garantir a manutenção de suas atividades para o próximo triênio, de modo que as mesmas continuem 
atuando com princípios democráticos.

Proposta 208 (03-E1-0208):

O XVI Plenário, considerando o respeito e compromisso firmado pela categoria, coletivamente, nos 
espaços COREP e Pré-COREP de anos anteriores, deve monitorar, a partir dos relatórios de gestão, as 
propostas aprovadas e/ou efetivadas identificando as ações que precisam ser continuadas e/ou 
executadas conforme deliberado pelos CNPs e COREPs anteriores (instâncias nacional e regional de 
diálogo democrático entre categoria e sociedade).

Proposta 209 (03-E1-0209):

O Sistema Conselhos de Psicologia deve garantir, por meio de suas comissões, a participação social 
da psicologia nas instâncias representativas e de controle social das Políticas Públicas (conselhos, 
conferências, fóruns, entre outros) para a defesa dos direitos sociais e humanos, assegurando um 
alinhamento institucional de seus representantes em relação às legislações concernentes à psicologia e 
aos princípios da gestão.

Proposta 210 (03-E1-0210):

As comissões do Conselho devem identificar e monitorar os espaços de controle social alinhados com 
suas pastas visando inserção de representação institucional de psicologia, mapeando todas/os as/os 
profissionais de psicologias que já estão inseridos nesses espaços (ainda que não indicados pelo Sistema 
Conselhos de Psicologia) bem como avaliar as representações consolidadas para fiscalizar e garantir o 
compromisso ético-político com os princípios da psicologia e da gestão.
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Proposta 214 (03-E1-0214):

O CRP-03 deverá articular parcerias com os diversos setores visando fomentar a importância do 
profissional de psicologia no contexto esportivo, considerando as legislações atuais sobre a inserção da 
psicologia nesse campo.

Proposta 217 (03-E1-0217):

Garantir a ampliação e implementação de uma política de interiorização abrangente com o intuito de 
descentralizar serviços, ações e deliberações do CRP-03 nas ações do Conselho Itinerante e Plenária 
Itinerante, para melhor atender à categoria .

Proposta 218 (03-E1-0218):

Criar e expandir estratégias de comunicação entre o plenário, categoria e sociedade, através de uma 
política de comunicação institucional, investindo na utilização de novas tecnologias (ex.: chat, whatsapp) 
e tecnologias clássicas (ex.: mídias televisivas) , proporcionando maior acessibilidade e inclusão digital, 
mantendo como princípio os Direitos Humanos, destacando o viés de gênero e raça no CRP-03.

Proposta 219 (03-E1-0219):

Garantir que as Resoluções do Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil sejam efetivadas e mantidas, 
considerando que foram construídas coletivamente por plenários eleitos em processos democráticos e 
versam pela Promoção e Defesa dos Direitos Humanos em consonância com o Código de Ética Profissional, 
investindo em publicidade e historicidade do processo de construção das mesmas.

Proposta 249 (03-E1-0249):

Propor a criação de GT que discuta a psicologia em interface com a justiça na atuação das/os psicólogas/
os.

Proposta 264 (03-E1-0264):

Interiorizar a assembleia geral por meio de pré-assembleias nas regiões e transmissão online nas 
subsedes. Nas pré-assembleias serão debatidos os temas pertinentes nas regiões e onde há grupos 
regionais específicos; permitindo a participação de 01 (um) representantede cada região na assembleia 
geral. As assembleias serão realizadas nas sede e subsedes usando o recurso de transmissão online, 
garantindo o diálogo, e representação do CRP no local, contando como quórum único da somatórias da 
presença das sede e subsedes.
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Proposta 13 (03-E2-0013):

Realizar seminários descentralizados com temáticas que contemplem as realidades de cada região do 
estado para profissionais, estudantes e sociedade em geral.

Proposta 19 (03-E2-0019):

Articular, através da Comissão de Formação, com as instituições de ensino para garantir um processo 
formativo ético, crítico, comprometido com a realidade social e os Direitos Humanos, a partir das 
normativas da categoria profissional, posicionando-se contra a graduação semipresencial ou à distância.

Proposta 42 (03-E2-0042):

Proporcionar espaços de produção teórica, discussão, eventos e GTs que debatam as temáticas 
de racismo institucional, saúde mental da população negra, indígena, dentre outras comunidades 
tradicionais, bem como temas transversais que atravessam as vivências dessas populações, no intuito 
de estimular o desenvolvimento de uma categoria antirracista, não sexista e não classista, através de 
encontros regionais, seminários dentre outros, em articulação com as IES.

Proposta 49 (03-E2-0049):

Articular e apoiar a criação de Mecanismos de prevenção e combate à tortura em todas as Unidades 
Federativas, bem como a articulação com os Conselhos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura.

Proposta 50 (03-E2-0050):

Apoiar e/ou reafirmar a importância da manutenção da Política Nacional para a População em Situação 
de Rua, em especial no tocante à saúde mental, através de campanhas sobre a abordagem e o cuidado 
dessas populações, em diálogo com outras categorias profissionais, instituições e áreas do conhecimento.

Proposta 51 (03-E2-0051):

Ampliação de debates pelo Sistema Conselhos , garantindo a atuação da/o psicóloga/o, com o sistema 
de justiça , comunidades periféricas e movimentos sociais, sobre as condições da população carcerária 
e sua família (com ênfase na juventude negra e população feminina), incluindo os(as) adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade, e seus impactos sociais e psicológicos 
com atenção à criminalização da pobreza.

Proposta 75 (03-E2-0075):

Criar estratégias de diálogo junto à rede de serviços públicos locais de Educação no sentido de articular/
garantir a participação de Psicólogas(os) nos espaços de controle social, no âmbito educacional.

Proposta 76 (03-E2-0076):

Articular entre FETSUAS , COREPAS, Sindicato entre outras, quanto ao combate à precarização das relações 
de trabalho no SUAS.

Proposta 79 (03-E2-0079):

Manter as discussões e ações em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, incluindo a 
assistência às mulheres em situação de abortamento e defendendo a legalização do aborto seguro a 
todas. 

Proposta 81 (03-E2-0081):

Promover discussões e formulações de propostas junto ao Conselho e Sindicatos e demais a fim de articular 
a implementação de equipe técnica multiprofissional, com inserção de profissional psicólogo (a) nas Varas 
de Infância e Juventude.



13

Proposta 111 (03-E2-0111):

Reforçar o caráter laico da Psicologia brasileira conforme o Código de Ética e decisões dos COREP’s e CNP’s .

Proposta 127 (03-E2-0127):

Garantir o fortalecimento e ampliação do CREPOP, considerando também o processo de interiorização da 
equipe regional, visando a produção, divulgação e atualização de referências técnicas relativas à prática 
profissional no âmbito das políticas públicas, bem como de temas específicos/transversais pautando os 
Direitos Humanos para qualificação do exercício profissional como ferramenta gerencial, possibilitando a 
ampliação do diálogo com gestores públicos na perspectiva da intersetorialidade.

Proposta 131 (03-E2-0131):

Apoiar as ações do sindicato e a da ABEP, bem como estimular a criação de núcleos de outras entidades 
nacionais, a exemplo da ABRAPSO, ampliando suas ações para o interior.

Proposta 132 (03-E2-0132):

Incluir na composição das chapas para concorrer ao CRP 03 reserva de 80% das vagas para mulheres e 
de acordo com as especificidades regionais garantir a presença de negros, quilombolas, índios e pessoas 
com deficiência.

Proposta 133 (03-E2-0133):

Efetivar a interiorização do CRP 03 por meio de realização de eventos, de investimentos em estrutura físico-
material, de recursos humanos, viabilizando a implantação de subsede física e oferecendo condições 
para desenvolvimento qualificado da interiorização, a partir da avaliação de critérios específicos e 
respeitada dotação orçamentária.

Proposta 143 (03-E2-0143):

Potencializar articulações com a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial, junto com a OAB, Secretarias 
de Educação e de Assistência Social para realizar ações que promovam redução de vulnerabilidades 
de acesso à educação e benefícios sociais da população negra, indígena e demais comunidades 
tradicionais, com ênfase nos aspectos de gênero, território e promoção de laicidade.

Proposta 221 (03-E2-0221):

A Comissão de Educação do CRP-03 deve atuar de modo a garantir às/os psicólogas/os o acesso e 
participação a ações e materiais de referência para atuação nos espaços educacionais, buscando 
problematizar e romper com lógicas normativas e individualizantes presentes em nossas atuações, 
reiterando o compromisso desta autarquia com uma educação pública, gratuita, crítica e laica.
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Proposta 21 (03-E3-0021):

Realizar articulações com o Sistema de Justiça para explicações sobre o fluxo de atendimento e definições 
das funções técnicas das/os Psicólogas/os do SUAS frente às demandas do Judiciário.

Proposta 23 (03-E3-0023):

Estimular a criação Grupo de Trabalho de Psicologia e Políticas Públicas em todas as regiões da Bahia, , 
demarcadas pelo CRP03.

Proposta 25 (03-E3-0025):

Articular em parceria como Núcleo ABEP/BA, mecanismos de interlocução entre psicólogos/as que atuam 
nas Políticas Públicas, gestores, Sistemas Conselhos e IES, colaborando com a formação em Psicologia 
com normativas e referenciais teóricos e técnicos sobre a atuação da/o psicólogas/os no respeito e 
garantia dos direitos humanos e de uma atuação ética, dialogando também a respeito da importância 
de estágios e extensões em áreas emergentes, como Psicologia do Esporte, do Trânsito, de Genêro, de 
Identidade de Gênero e Sexualidade, Políticas Públicas, Psicologia no contexto de desastres e emergências.

Proposta 27 (03-E3-0027):

Construir estratégias de ampliação e ações de orientação e fiscalização da COF no interior do Estado, 
sobretudo no âmbito das políticas públicas. Realizando também atividades de mobilização e orientação 
nas instituições públicas que prestem diferentes serviços em psicologia para realizar cadastro junto ao 
CRP com o objetivo de potencializar as ações de fiscalização nestas instituições.

Proposta 30 (03-E3-0030):

Estabelecer espaços de diálogos com os conselhos de classe para fortalecer a atuação das equipes 
interdisciplinares , programas e projetos das políticas públicas, em especial a assistência social que 
tenham como prerrogativa o trabalho interdisciplinar.

Proposta 56 (03-E3-0056):

Realizar campanhas de orientação à sociedade acerca do papel da/o profissional de Psicologia a nível 
estadual e federal, demonstrando a importância da inserção desse profissional nos mais diversos âmbitos, 
além de desmistificar ideias preconceituosas que permeiam nosso fazer.

Proposta 60 (03-E3-0060):

Articular e potencializar parceria com o SINPSI e Fóruns de Trabalhadores para acompanhar orientar e 
fiscalizar os processos de contratação (processo seletivo, concursos e contrato em regime especial) dos 
profissionais em psicologia pelo Poder Público na esfera municipal.

Proposta 67 (03-E3-0067):

Articular junto ao SINPSI e outras entidades da Psicologia nos espaços deliberativos das políticas de 
saúde(Conselhos, Conferências, dentre outros) sobre a obrigatoriedade da presença da/o Psicóloga/o 
em serviços de atenção básica à saúde.

Proposta 89 (03-E3-0089):

O Sistema Conselho de Psicologia , através da articulação com as Comissões de Orientação e Fiscalização 
(COF) e os Grupos de Trabalhos de Psicologia do Esporte, deverá realizar fiscalização e orientação do 
exercício profissional dos psicólogos em clubes, federações, escolas esportivas e equipes de esportes 
eletrônicos, tendo por base as leis e regulamentos desportivos. (Sugestão para âmbito Nacional).

Proposta 96 (03-E3-0096):

Construir espaços de discussão para orientação dos profissionais que atuam em equipes multiprofissionais 
acerca da nova resolução sobre elaboração de documentos no campo de atuação.
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Proposta 148 (03-E3-0148):

Fortalecer e ampliar a discussão através das comissões existentes no CRP03 sobre o saber-fazer da 
atuação da psicóloga sobre as políticas públicas de assistência social, saúde, educação, bem como 
políticas criminais.

Proposta 160 (03-E3-0160):

Ampliar a orientação e a fiscalização no âmbito de Psicologia do Trânsito, considerando a resolução do 
CONTRAN e a portaria de credenciamento dos departamentos de trânsitos Estaduais.

Proposta 245 (03-E3-0245):

Qualificar o exercício profissional, criando referências técnicas do CREPOP para atuação com os povos 
indígenas, propor espaços de debate e formação sobre atuação de psicólogas/os no subsistema de 
atenção à saúde indígena do SUS (SASI/SUS) e ampliar o dispositivo do CRAS volante com parcerias 
interinstitucionais, a exemplo do DSEI/BA, para promover ações territorializadas em comunidades 
indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais na promoção de direitos e no exercício da 
cidadania.

Proposta 252 (03-E3-0252):

Criar estratégias de comunicação ativa e dinâmica do CRP com a categoria profissional para garantir a 
efetividade do alcance das informações, incluindo e aprimorando o uso de tecnologias de informação 
(ferramentais digitais como whatsapp/redes sociais), ampliando canais de dúvidas e sugestões e 
enviando materiais informativos e de orientação com frequência para que, desta forma, as/os psicólogas/
os possam ser constantemente atualizadas/os sobre o exercício profissional.

Proposta 259 (03-E3-0259):

Formar uma comissão de articulação política entre o Sistema Conselhos e as entidades sindicais da 
Psicologia para diálogo e acompanhamento das comissões legislativas em que tramitam os projetos 
de lei referentes à jornada de trabalho de 30hs semanais e piso salarial para psicólogas/os e a PL que 
dispõe sobre a inserção de psicologa/os na educação; bem como construir estratégias de mobilizações 
regionais entre Sistemas Conselhos e entidades sindicais sobre piso salarial e jornada de trabalho de 
30hs, garantindo o apoio do CRP-03 ao SINPSI-BA na construção conjunta das pautas e lutas da Psicologia 
baiana.

Proposta 260 (03-E3-0260):

Articular apoio ao SINPSI e outras entidades de trabalhadores da saúde com fins em normatizar a relação 
com os convênios de saúde, considerando a autonomia profissional quanto ao tempo de atendimento, 
valores de repasse e exercício profissional.





MOÇÃO DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DA 
CATEGORIA DE PSICÓLOGAS/OS ENQUANTO 
CLASSE TRABALHADORA E FORTALECIMENTO 
DO MOVIMENTO SINDICAL DA PSICOLOGIA 
BAIANA/SINPISI BAHIA 
Diante da onda conservadora do cenário nacional, atacando os direitos 
trabalhistas, as ações de coibir a livre organização das/os trabalhadoras/es, 
perseguição à organização sindical com reforma da CLT e medidas provisórias 
que visam o enfraquecimento sindical e movimentos sociais.

Nós delegadas/os do Corep Bahia nos manifestamos na defesa da democracia, 
na importância da participação da categoria na organização sindical, na 
ampliação das ações do Sinpsi em todo o estado, com envolvimento das/os 
profissionais, tendo a ampliação do contingente de delegadas/os sindicais nos 
territórios e o incentivo à participação e filiação da categoria ao sindicato. 

Destacando a importância de toda a categoria defender os direitos trabalhistas, 
os direitos humanos, lutando pela valorização profissional e do papel da Psicologia 
na sociedade. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO À NOTA TÉCNICA 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Nós, psicólogas/os e estudantes de Psicologia, delegadas/os do 10º Congresso 
Regional de Psicologia da Bahia, repudiamos veementemente a Nota Técnica 
nº 11/2019, intitulada Nova Saúde Mental, publicada pela coord. geral de Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde. 

O documento apresenta um grande retrocesso às conquistas históricas como a 
lei 10.216/2011, marco da Luta Antimanicomial que garante o respeito à cidadania 
e a dignidade de pessoas em sofrimento psíquico. 

A nota técnica desconsidera a política de saúde mental e incentiva a retomada 
da lógica manicomial, além de financiar a compra de aparelhos que aprisionam 
as subjetividades através da ECT.

Nós não reconhecemos os hospitais psiquiátricos como centro de cuidado em 
Saúde Mental que priva o sujeito de sua liberdade e reafirmamos os ideais da 
carta de Bauru que completam 31 anos. Diante deste contexto, ratificamos o 
nosso compromisso social em defesa da RAPS e do Sistema de Saúde.

Reafirmamos a desconstrução do modelo asilar de mercantilização da saúde e 
medicalização da rede.

Por fim, manicômio não cura, manicômio tortura.

10º Corep

Salvador, 07 de abril de 2019
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MOÇÃO DE APOIO À GREVE DAS 
UNIVERSIDADES DO ESTADO DA BAHIA
O Congresso Regional de Psicologia da Bahia, em seu 10º evento, no dia 7 de abril 
de 2019, reconhece a legitimidade e manifesta apoio à greve das Universidades 
do estado da Bahia, Uneb, Uefs, e Uesb.

Nas reivindicações, as/os professoras/es afirmam que há cinco anos não têm 
aumento real no salário. O último reajuste acima da inflação foi em 2013. As/Os 
docentes apontam perdas salariais de 25% na recomposição dos vencimentos. 
Elas/Eles apontam também um desmonte da pesquisa e da extensão. 

As/Os professoras/es de Psicologia da Uefs reivindicam aumento de vagas de 
concurso de professoras/as e mais investimentos estruturais para garantir uma 
formação de qualidade. 

O movimento discente reivindica por uma educação superior pública de 
qualidade, com ampliação das políticas públicas de permanência estudantil. 

As universidades pedem apoio ao Congresso Regional de Psicologia da Bahia. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO EM 
RESPEITO ÀS MULHERES
A plenária de encerramento do 10º COREP, Bahia, repudia as declarações da 
Ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, de que “mulheres nasceram 
para ser mães” e que o modelo ideal de sociedade é deixá-las apenas em casa, 
sustentadas pelos homens”. Repudiamos ainda a fragilização das políticas para 
mulheres pelo governo da Bahia.

Há mais de quatro (4) séculos o movimento feminista reivindica direitos para as 
mulheres e mais recentemente os estudos de gênero buscam rever e descontruir 
os estereótipos e lugares pré-estabelecidos que contribuem historicamente para 
as opressões, produzindo e reproduzindo sistematicamente diversas violências. 
Nossa luta tem sido o respeito à diversidade. 

No Brasil as mulheres correspondem a 51,5% da população, das quais metades 
são de mulheres negras. O número de famílias chefiadas por mulheres subiu 
de 14,1 milhões em 2001 para 28,9 milhões em 2015.Em nosso país os dados 
referentes à violência contra as mulheres são alarmantes, cinco (5) mulheres 
são espancadas a cada dois (2) minutos e o parceiro é responsável por mais de 
80% dos casos reportados (FPA/Sesc, 2010). 63% dos entrevistados pelo IPEA em 
2014 concordam total ou parcialmente que casos de violências dentro de casa 
devem ser exclusividade dos membros da família, 82% entendem que “em briga 
de marido e mulher, não se mete a colher” e 89% que “roupa suja se lava em casa”. 

A Psicologia como uma profissão pautada pelos direitos humanos assume o 
compromisso de olhar por essa parcela da sociedade, exige o cumprimento dos 
planos nacional e estadual de Políticas para Mulheres e repudia todas as ações 
de retrocesso que vulnerabilizam ainda mais as mulheres.
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REGIÃO SALVADOR E 
REGIÃO METROPOLITANA

Adriele da Silva Barreto     (CRP-03/18297)
Alessandra Santos De Almeida    (CRP-03/3642)
Álvaro Pinto Palha Júnior     (CRP-03/17376)
Ana Paula Matos Carregosa    (CRP-03/14280)
Anderson Fontes Passos Guimarães  (CRP-03/6680)
Clarissa Iris Rocha Leite Medrado    (CRP-03/4658)
Darlane Silva Vieira Andrade     (CRP-03/3187)
Deivison Warlla Miranda Sales   (CRP-03/13271)
Djean Ribeiro Gomes     (CRP-03/13269)
Ezevaldo Aquino Dos Santos     (CRP-03/9946)
Gabriel Menezes Gonçalves     (CRP-03/13761)
Ivana Ventura Da Silva      (CRP-03/3494)
Joseane Conceição Sacramento    (CRP-03/17230)
Mailson Santos Pereira      (CRP-03/7767)
Marcelo Tourinho De Garcia Soares   (CRP-03/6731)
Maria de Fátima Conceição dos Santos   (CRP-03/18727)
Marilda Castelar       (CRP-03/2924)
Pablo Mateus Dos Santos Jacinto   (CRP-03/14425)
Paulo Henrique Cerqueira Gonzaga  (CRP-03/13554)
Renan Vieira De Santana Rocha    (CRP-03/11280)
Washington Luan Gonçalves De Oliveira   (CRP-03/18055)
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SUPLENTES

Carla Pinheiro França     (CRP-03/2192) 
Gloria Maria Vieira Ventapane   (CRP-03/8521)  
Leila Márcia Souza Oliveira    (CRP-03/1462) 

ESTUDANTES ELEITAS

Ana Vitoria Arnaoutte Santana 
(Ufba)
Naira Dos Santos Bonfim     (CRP-03/21024) 
(Escola Bahiana De Medicina) 
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REGIÃO SÃO FRANCISCO 
Jaciara Santos De Souza Rebouças   (CRP-03/360)
Jacilania Rodrigues Barros     (CRP-03/5665)
Jonalva Paranã De Araujo Gama    (CRP-03/20499) 
Uberleide Santos Carvalho     (CRP-03/7526) 

SUPLENTES

Ledia Liedja Alves Santos     (CRP-03/2474) 
Luanna Cavalcanti De Oliveira Santos   (CRP-03/IS262)

ESTUDANTE ELEITA
Andreia Eva Silva Azevedo 
(Faculdade Univasf)
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REGIÃO SANTA CRUZ

Ailena Julie Silva Conceição     (CRP-03/15296)
Ana Caroline Moura Cabral    (CRP-03/5541)
Carmen Silvia Silva Camuso Barros   (CRP-03/6712)
Celice Silva dos Santos     (CRP-03/14651)
Eliane Nunes dos Santos    (CRP-03/18569)
Elizangela Ilário dos Santos    (CRP-03/18868)
Elza Silva Baracho Góis     (CRP-03/9165)
Eurisa Maria de Santana    (CRP-03/835)
Glória Cecilia Reis de Oliveira Santos   (CRP-03/7354)
Ícaro Berbert Macedo     (CRP-03/12423)
Luciana Moreno Monteiro    (CRP-03/6730)
Marco Antônio Araújo Silva    (CRP-03/17688)
Margarida Maria Carneiro de Oliveira   (CRP-03/9060)
Maria da Conceição Scaldaferri    (CRP-03/128) 
Fernandes 
Núbia Moitinho da Assunção Vieira   (CRP-03/6464)
Roberto Severino Brasil dos Santos   (CRP-03/13873)
Romário Oliveira Lopes     (CRP-03/12825)
Rosane Vilanova da Silva Mira   (CRP-03/5539)
Suely de Souza Ribeiro     (CRP-03/1370)
Thaissa Gomes Costa     (CRP-03/12786)
Wellington Quaresma Lobo    (CRP-03/14827)

SUPLENTES

Aline Maria de Jesus e Silva    (CRP-03/18094)
Leila Christina de Oliveira Leite   (CRP-03/11701)
Paulo Jose de Carvalho Junior   (CRP-03/4998)

ESTUDANTES ELEITA/OS

Tamyres Nunes Carvalho 
(Unime)
Viviane Reis Pereira As Silva 
(FTC)
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REGIÃO CHAPADA 

Gabriela Matos Borges     (CRP-03/8947)
Ítalo Wallace Machado Araújo   (CRP-03/11010)
Joana Grazielle Bonfim Ribeiro    (CRP-037762)
Matheus Silva Dourado     (CRP-03/16561) 
Rebeca Souza Rocha      (CRP-03/15424)

ESTUDANTE  ELEITA

Maali Brito Lopes  
(FAI de Irecê)

REGIÃO OESTE 

Adelvan Alcântara Lima Filho    (CRP-03/12187)
Emmila Di Paula Carvalho dos Santos   (CRP-03/5427)
Fredinara Aparecida Souza Leal Corado   (CRP-03/5721)
Juliana Ramos Pires      (CRP-03/9378)
Laediane Dourado de Oliveira    (CRP-03/9563)
Marília Silva Machado      (CRP-03/3935)
Poliana Dos Santos Sodré     (CRP-03/18734)
Samantha Ricardo Gadelha     (CRP-03/11258)

SUPLENTES

Eric Gamaliel Dos Santos Vieira    (CRP-03/7146)
Francicleide Pereira De Lima     (CRP-03/006119)
Igor Marcelo Da Silva Melo     (CRP-03/12656)
Izabela Carolina De Lima Marques    (CRP-03/18702)
Márcia Maria Santiago Lúcia     (CRP-03/11549)

ESTUDANTES ELEITAS

Wellington da Rocha Almeida  
(FASB)
Áquila Da Anunciação Da Cruz  
(FAAHF) 
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REGIÃO SERTÃO/RECÔNCAVO 

Aderilson Anunciação De Oliveira    (CRP-03/18594)
Antoniel Campos Oliveira     (CRP-03/10346)
Carolina Da Purificação Fonseca    (CRP-03/12600)
Chirley Da Silva Reis      (CRP-03/14309)
Elen Mota De Sousa      (CRP-03/13585)
Gloria Maria Machado Pimentel    (CRP-03/8457)
Helena Maria Maciel      (CRP-03/10136)
Iara Maria Alves Da Cruz Martins    (CRP-03/10210)
Itamar De Almeida Carneiro      (CRP-03/12001)
Manuella De Oliveira Portella     (CRP-03/11580)
Maria Da Solidade De Sousa Santos   (CRP-03/12960)
Raila Alves Dos Santos      (CRP-03/16280)
Telma Silva Bomfim      (CRP-03/16479)
Thaise Coutinho Dos Santos     (CRP-03/8681)

SUPLENTES

Aricelma Carvalho Da Silva     (CRP-03/11790)
Vilma Pacheco Da Silva     (CRP-03/16329)

ESTUDANTES ELEITAS

Manuela Pinheiro Santos  
(Ufrb/ Santo Antônio de Jesus)
Thais Santos Ouais     (CRP-03/20581) 
(Faculdade Santíssimo Sacramento/ Alagoinhas)  
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REGIÃO EXTREMO SUL 

Caroline Rosa Campos     (CRP-03/16738)
Fabrícia Pereira da Silva     (CRP-03/17359)
Luiz Henrique Lemos Silveira     (CRP-03/11477)
Milena Dórea de Almeida     (CRP-03/10584)
Queila Binas Santos      (CRP-03/17272)
Zeilson Conceição      (CRP-03/17369)

SUPLENTES

Juliana Souza Evangelista      (CRP-03/17364)
Luana Almeida de Carvalho     (CRP-03/17386)

ESTUDANTES ELEITAS

Renildes Miranda Lima
Rosiene Castro Mota Araújo

REGIÃO SUDOESTE 

Adriana Lacerda Varges de Oliveira  (CRP-03/6104)
Amanda Lopes da Silva     (CRP-03/13118)
Brenda Luara dos Santos de Souza   (CRP-03/1276)
Jamile Pires Vieira      (CRP-03/14421)
Kátia Aparecida Amaral Araújo    (CRP-03/6133)
Keren Albuquerque da Silva     (CRP-03/10947)
Marlene Alves da Silva      (CRP-03/1198)
Monaliza Cirino de Oliveira     (CRP-03/9621)
Natani Evlin Lima Dias      (CRP-03/IP16212)
Priscila Barbosa Lins Drummond    (CRP-03/10412)
Roque Luiz Argolo Souza     (CRP-03/IP17042)
Valdinéia Aragão dos Santos    (CRP-03/7149)
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ESTUDANTES ELEITAS/OS

Muriel Marinho Pereira  
(Ufba)
Rafael Matos Ferreira  
(Unifg)

CONVIDADAS/OS

Clarissa Íris Rocha Leite Medrado   (CRP-03/4658) 
(Associação Brasileira de Psicologia  
Social - Abrapso) 
 
Girlene Jesus Almeida  
(Papo de Mulher) 
 
Helisleide Bomfim  
(Associação Metamorfose  
Ambulante - Amea) 

Jucileide Nascimento  
(Conselho Regional de Serviço  
Social - CRESS) 

Mônica Ramos Daltro      (CRP-03/942) 
(Associação Brasileira de Ensino  
de Psicologia - ABEP) 
 
Thaís Maria Machado Silva     (CRP-03/6660) 
(Conselho Estadual de Assistência  
Social - CEAS) 
 
Vanessa Pita Sousa      (CRP-03/4772) 
(Sindicato dos/as Psicólogos/as  
da Bahia - Sinpsi-BA) 
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COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL  
(CRE/CRP-03) 

Aimara Celi Souza da Silva    (CRP-03/9572)
Mirian dos Santos Veloso    (CRP-03/4873)
Maiane Santos SAUER     (CRP-03/15154)
Cíntia Palma Bahia     (CRP-03/5387)
Paulo Henrique  Cerqueira Gonzaga  (CRP-03/13554) 
Marcelo Tourinho de Garcia Soares  (CRP-03/6731)

DELEGADAS/OS ELEITAS/OS  
PARA O 10º CNP
 
Aderilson Anunciação De Oliveira   (CRP-03/18594)
Ailena Júlie Silva Conceição    (CRP-03/15296)
Alessandra Santos De Almeida   (CRP-03/3642
Álvaro Pinto Palha Júnior    (CRP-03/17376)
Ana Caroline Moura Cabral    (CRP-03/5541)
Carmen Silvia Camuso Barros   (CRP03/6712)
Caroline Rosa Campos     (CRP-03/16738)
Deivison Warlla Miranda Sales   (CRP-03/13271)
Emmila Di Paula Carvalho Dos Santos  (CRP-03/5427)
Fabricia Pereira da Silva    (CRP-03/17359)
Gabriela Matos Borges     (CRP-03/8947)
Iara Maria Alves da Cruz Martins   (CRP-03/10210)
Ícaro Berbert Macêdo     (CRP-03/12423)
Jacilânia Rodrigues Barros    (CRP-03/5665)
Monaliza Cirino de Oliveira    (CRP-03/9621)
Natani Evlin Lima Dias     (CRP-03/16212)
Paulo Henrique Cerqueira Gonzaga  (CRP-03/13554)
Poliana dos Santos Sodré    (CRP-03/18734)
Priscila Barbosa Lins     (CRP-03/10214)
Renan Vieira de Santana Rocha   (CRP-03/11280)
Romário Oliveira Lopes     (CRP-03/12825)
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Thaise Coutinho dos Santos    (CRP-03/8681)
Muriel Marinho Pereira     (estudante)
Wellington da Rocha Almeida   (estudante)

DELEGADAS/OS SUPLENTES

Adriana Lacerda Varges De Oliveira  (CRP-03/6104)
Thaissa Gomes Costa     (CRP-03/12786)
Ana Paula Matos Carregosa    (CRP-03/14280)
Valdinéia Aragão dos Santos    (CRP-03/7149)
Ítallo Wallace Machado Araújo   (CRP-03/11010)
Livia Guimaraes Farias     (CRP-03/7717)
Marília Silva Machado     (CRP-03/3935)
Chirley da Silva Reis     (CRP-03/14309)
Gabriel Menezes Gonçalves    (CRP-03/13761)
Roque Luiz Argolo Souza    (CRP-03/17042)
Washington Luan Gonçalves de Oliveira  (CRP-03/18055)
Zeilson Conceição     (CRP-03/17369)
Eliane Nunes dos Santos    (CRP-03/18569)
Elizangela Ilario dos Santos    (CRP-03/18868)
Ivana Ventura da Silva     (CRP-03/3494)
Naira dos Santos Bonfim    (estudante)




