
BOLETIM DO CRP-12 – 9 de Setembro de 2016 

 

(assunto) 

Posse do IX Plenário, Nota Pública do CRP-12, Reunião sobre Combate à 

Tortura 

(título) 

Posse do IX Plenário, Nota Pública do CRP-12, Reunião sobre Combate à 

Tortura 

 

Posse do IX Plenário ocorre no dia 16 de setembro 

 

O Conselho Regional de Psicologia de Santa 

Catarina – 12° Região (CRP-12) convida 

todas(os) psicólogas(o) de Santa Catarina para a 

solenidade de posse do IX Plenário Gestão 2016-

2019, que ocorrerá no dia 16 de setembro, às 

19h30, no Centrosul – Sala Arvoredo 06 (acesso 

pela Administração do Prédio), em Florianópolis-

SC.  

 

Nota Pública pela Liberdade de Expressão sem repressão  

 

O Conselho Regional de Psicologia de Santa 

Catarina (CRP-12) por meio da Comissão de 

Direitos Humanos veio a público manifestar 

preocupação com o exacerbado uso da força 

policial durante as manifestações na Capital e a 

repressão que a Polícia Militar de Santa 

Catarina vem exercendo, gerando um embate 

nas ruas ao proibir a circulação dos 

manifestantes em alguns locais da cidade. Leia 

a nota pública pela Liberdade de expressão sem 

repressão na íntegra no site do CRP-12: 

www.crpsc.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crpsc.org.br/


Comissão Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura pede 

encaminhamento do Projeto de Lei na Secretaria da Casa Civil 

 

Alguns dos integrantes das entidades que 

compõem Comissão que atua para implantar 

em Santa Catarina o Comitê e o Mecanismo 

de Combate à Tortura estiveram no dia 8 de 

setembro com o diretor de Assuntos 

Legislativos da Secretaria de Estado da Casa 

Civil, Alisson de Bom de Souza, para solicitar 

encaminhamento da minuta do Projeto de Lei 

para criação desse Sistema Estadual e que já 

havia sido apresentado no último mês de abril 

ao secretário da pasta, Nelson Serpa. 

O diretor afirmou ao grupo presente, que incluía as conselheiras do CRP-12, Jaira 

Rodrigues e Yara Hornke, que encaminhará a proposta para as secretarias envolvidas 

poderem instruir o processo dando parecer sobre o mesmo antes dele ser apresentado ao 

Governador do Estado, Raimundo Colombo, que é quem pode encaminhar à Assembleia 

Legislativa. Ele assumiu o compromisso de dar andamento ao pedido e chamar a 

Comissão caso precise discutir algum ponto do Projeto de Lei. Os presentes protocolaram 

um dossiê com relatórios de visitas à penitenciárias e presídios, casas de custódia, 

matérias publicadas na imprensa e eventos promovidos pela Comissão com o intuito de 

combater a tortura em todos os locais de privação de liberdade. 

 

Reunião preparatória – Ocorreu no dia 2 de 

setembro uma reunião preparatória com os 

integrantes da Comissão para debater o que seria 

solicitado ao Poder Executivo. 

Entre os órgãos envolvidos nessa mobilização estão 

o Ministério Público, CRP-12, Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Santa Catarina, Vigilância 

Sanitária, Conselho Regional de Enfermagem 

(Coren/SC), Defensoria Pública, OAB/SC, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da ALESC, Conselho da Comunidade e 

Pastoral Carcerária, entre outros. 

 

Atenção psicólogas (os) inscritas (os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação 
das(os) Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo 
informações sobre participação em espaços de controle 
social e espaços coletivos que visem a cidadania. 
Conhecer os campos onde você atua enquanto 

psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao CRP-12 congregar informações que 
fortalecerão o diálogo com a categoria e potencializará a participação da 
Psicologia catarinense nos espaços sociais. Por isto, é importante que 
mantenha seus dados atualizados. Participe!Mais informações através do e-



mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826.ACESSE O FORMULÁRIO: 

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 

 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 
 
Observação: Estamos aguardando do Rogério o resultado regional das 
eleições para inclusão na matéria.  

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

