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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do  Conselho Regional  de Psicologia  da Bahia  –  CRP/03  no uso de  suas

atribuições legais e em cumprimento específico ao que estabelece o Art. 18° do Regimento

Eleitoral do Conselho Federal de Psicologia aprovado pela Resolução do CFP n° 015/2012 de

31/07/2012,  convoca  a(o)s  Psicóloga(o)s  inscrita(o)s  neste  órgão  de  Classe  para  a

Assembleia Geral Extraordinária, no dia 14 de janeiro de 2012, às 18: 30h em primeira

convocação, e às 19:00h em segunda convocação para deflagrar o processo eleitoral  e

constituição da Comissão Eleitoral. A referida Assembleia realizar-se-á na sede do Conselho

Regional de Psicologia, Rua Aristides Nóvis, 27, Federação, nesta cidade.

10 de dezembro de 2012.

 

VALTER DA MATA FILHO - Conselheiro Presidente CRP/03

 

 Moção Pública de Repúdio ao PL 7081/2010

Nós, abaixo assinados, somos contrários à aprovação do projeto de lei 7081, de 2010, de autoria do

deputado federal Gerson Camata – PMDB/ES e seus apensados. Consideramos, primeiramente, que não é

necessária a criação de uma lei específica para o acompanhamento integral da criança e do adolescente

com dificuldades de aprendizagem, uma vez que tal acompanhamento está previsto atualmente pelo Sistema

Único de Saúde (SUS) e garantido em todo território nacional, assim como encontra respaldo na Lei de 

Diretrizes  e  Bases (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que contemplam a

necessidade do acompanhamento das dificuldades dos educandos, e nas Diretrizes Nacionais para a

Educação Especial na Educação Básica, que garantem o apoio integral aos alunos com dificuldades

específicas de aprendizagem.

Além disso, o professor não tem – e não é seu dever ter – formação para o diagnóstico de alterações,

déficits ou deficiências, como propõe o referido projeto, sendo a esse profissional atribuído, conforme o

artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Escolar, o direito e o dever da docência.

Solicitamos ainda que, como órgão representativo de uma categoria profissional, o Conselho Federal de

Fonoaudiologia retire seu apoio ao PL 7081/2010, já que não houve ampla consulta aos fonoaudiólogos, não

refletindo a diversidade de concepções e práticas próprias da área. Assine a petição aqui.

 
(fonte: http://www.peticao24.com/mocao_publica_de_repudio_ao_pl_7081_2010)

 

CFP realiza debate online sobre os 10 anos da Resolução
18/2002
Para lembrar os 10 anos da Resolução 18/2002, que estabelece
normas de atuação para a(o)s psicóloga(o)s em relação ao
preconceito  e à discriminação racial,  o Conselho Federal  de
Psicologia realizará o debate online “10 anos da Resolução 18/2002
sob  uma invisibilidade que faz  sofrer:  por  uma sociedade sem
racismo!”, no dia 19 de dezembro de 2012, às 10h, no site do CFP.
Mais informações aqui.

 

Expediente alterado no CRP-03
A partir da próxima segunda-feira, 24 de dezembro de 2012, as atividades deste Conselho
estarão suspensas devido a compensação do banco de horas da(o)s funcionária(o)s desta
autarquia  e serão retomadas no dia 02 de janeiro de 2013, em horário normal, das 9h às
17h30min. O CRP-03 deseja a toda(o)s, boas festas e um ano novo de grandes realizações
e conquistas.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

17 de dezembro: Reunião do
Grupo de Trabalho de Psicologia e
Uso de Substâncias Psicoativas,
às 18h, no CRP-03.  Informações:
gtpuspa@crp03.org.br.

 

18  de  dezembro:  Reunião  da

Comissão de Mobilidade Humana e

Trânsito,  às  19h,  no  CRP-03.

Informações: comht@crp03.org.br.

 

 

Outras notícias

Terras indígenas - Campanha vai reforçar ações em defesa dos povos indígenas no Brasil, envie seu cartão postal!

Nota de apoio ao CFP - Conselho Nacional LGBT apoia Resolução CFP 001/99.

Datas importantes

25 – Natal
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31 – Dia da Esperança

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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