
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGOINHAS

REQUERIMENTO NO O2OI2O22.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem, na forma que preceitua o Regimento
lnterno desta casa, depois de ouvido este Egrégio Plenário, requerem de
Vossa Excelência que seja realizada uma Sessão Especial, no dia 09 de
agosto, no horário regimental, em comemoração aos 60 anos de
regulamentação da Psicologia no Brasil.

Sala das SessÕes, 26 de maio de 2022
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Of Ício CRP-03 no21612022.

Salvador, 1B de maio de 2022.

A Câmara de Vereadores de Alagoinhas

Ao Sr. José Cleto Santos Filho - Presidente da Câmara

Assunto: Solicitação de uma sessão solene

Prezadas/os,

O Conselho Regional de Psicologia 3u Região - Bahia/CRP-O3 apresenta para sociedade,

dentre as suas finalidades, o compromisso com a justiça social e com o fofialecimento do

papel polÍtico, ético e social da Psicologia como ciência e profissão, comprometendo-a com

os Direltos Humanos, com a construção de Políticas Públicas e com o controle social,

orientando, fiscalizando, disciplinando e referenciando o exercício profrssional, na perspectiva

de uma sociedade equânime, plurale democrática'

Desta maneira, considerando a importância o cRP03, vem por meio deste solicitar uma

sessão solene em comemoração aos 60 anos de regulamentação da Psicologia no Brasil.

Em caso de esclarecimentos: lara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/1 0210, Presidenta

do Conselho Regional de Psicologia 3u Região/BA. E-mail: iara@crp03.org.br Contato: (75)

99222- 3910.
Na oportunidade, aproveitamos para apresentar à Vossa Senhoria os protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

lara Maria Alves da Cruz Martins
cRP-03/10210

Presidenta do conselho Regional de Psicologia 3'Região/B4..
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