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Eixo #1: Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia

Quantidade de propostas: 17

Proposta CR-02-000001 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000014  | Palavras-chave: Participação

Priorizar ações que fortaleçam a organização e participação da categoria das subsedes, interiorizando as ações do Sistema Conselho.

Proposta CR-02-000003 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000012  | Palavras-chave: Controle Social

Garantir a participação do CRP 02 em conselhos de controle social e direitos humanos.

Proposta CR-02-000014 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000064  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Estabelecer percentual de 54% para pessoas negras no plenário dos CRP e do CFP.

Proposta CR-02-000016 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000056  | Palavras-chave: Comunicação

 Realizar campanha do CFP sobre a Resolução 018/2002.

Proposta CR-02-000017 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000127  | Palavras-chave: Comunicação

Ampliar campanhas que informem a sociedade sobre as diferentes áreas de atuação da psicologia com o intuito de orientar e aproximar a
categoria e a sociedade.

Proposta CR-02-000019 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000043  | Palavras-chave: Fiscalização

Viabilizar plataforma ou espaço de divulgação, a respeito das fiscalizações realizada semestralmente e/ou anualmente.

Proposta CR-02-000020 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000057  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Implantar e manter o Programa de Combate ao Racismo Institucional - PCRI nas instâncias do Sistema Conselhos de Psicologia, realizando e
mantendo formação sobre racismo estrutural e institucional , visando identificar e enfrentar o racismo estrutural e dar subsídios para as escutas
na COF – objetivo de capacitar toda gestão de conselheiras(os) e funcionárias(os) do sistema conselhos de psicologia.

Proposta CR-02-000021 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000061  | Palavras-chave: Laicidade

Manter a laicidade da psicologia e a pluralidade de diálogos inter-religiosos em todas as instâncias do Sistema Conselhos. 

Proposta CR-02-000022 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000066  | Palavras-chave: Sindicato

Que o Sistema Conselhos de Psicologia, junto a FENAPSI e Sindica t os estaduais de psicologia, façam incidência junto a câmara e senado para
aprovação do s Projeto s de Lei que estabelece m piso salarial e jornada de 30 horas para categoria de psicologia, considerando a necessidade
de vinculação a algum índice de reajuste compatível para a não desvalorização do piso proposto.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/52eba493-7010-4bc2-8986-8a8542d44525/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0a17b6f5-0ad0-4fbb-b79f-e2427d563b76/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/4ecfb748-d537-4267-8e5e-5b528291e6b2/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0b312224-a9d4-4de3-a3bb-86888f4728f8/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/7de75b80-4712-4e34-8a06-bca67c927880/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c01189e0-202f-4993-95e7-5b8ba34b2574/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/75d4de83-a1c2-4990-8c6e-3673974a0564/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/3704a431-bb08-4388-9ac1-5363728adec1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/26f6c3d8-6db9-4546-b2ba-292d7bdf4ae0/historico


Proposta CR-02-000028 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000110  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Defender junto ao Sistema Nacional de Trânsito a adoção de um valor de referência nacional para a perícia psicológica no contexto do trânsito
em todos os estados brasileiros.

Proposta CR-02-000029 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000072  | Palavras-chave: Saúde Mental

Que o Sistema Conselhos de Psicologia articule, com as três esferas do governo, a ampliação de programas e incentivos ao SUS, a fim de
fortalecer a rede de saúde mental na perspectiva d a atenção psicossocial e do cuidado em liberdade

Proposta CR-02-000030 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000139  | Palavras-chave: Saúde Mental

Desenvolver estratégias para ampliar a discussão acerca da atuação da psicologia no campo da saúde mental articulada com as perspectivas do
cuidado integral, antimanicomial e a ntiproibicionista. 

Proposta CR-02-000032 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000079  | Palavras-chave: Avaliação Psicológica

Que o Sistema Conselhos atue junto as entidades nacionais da avaliação psicológica para a defesa de um projeto de lei que reconheça os testes
psicológicos como tecnologia profissional e instrumento de uso exclusivo dos profissionais da psicologia.

Proposta CR-02-000033 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000091  | Palavras-chave: Pessoas com deficiência

Desenvolver práticas inclusivas às pessoas com deficiência, iniciadas desde o processo eleitoral, objetivando a livre autonomia e a participação
mais efetiva deste público, nas decisões tomadas pelo Sistema Conselhos em conjunto com a categoria. 

Proposta CR-02-000034 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000094  | Palavras-chave: Psicologia Hospitalar

Regulamentar o parâmetro do quantitativo de profissionais de psicologia na assistência hospitalar, de acordo com a capacidade de
atendimento do serviço , garantindo condições mais dignas de trabalho ativo, crítico e humanizado .

Proposta CR-02-000036 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000116  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Analisar a possibilidade de redução da anuidade para profissionais recém-formadas, a fim de favorecer o acesso à regulamentação e inclusão
social, sobretudo, para pessoas de baixa renda ou bolsistas durante a graduação.

Proposta CR-02-000062 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-02-000044  | Palavras-chave: Fiscalização

Que o Conselho Regional, através da Comissão de Orientação e Fiscalização - COF, realize ações de fiscalização, aos equipamentos da Política
de Assistência Social (CRAS, CREAS, Centro POP, Casas de Acolhida, Albergues, entre outros) no estado de Pernambuco.

Eixo #2: Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas

Quantidade de propostas: 18

Proposta CR-02-000040 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000008  | Palavras-chave: LGBTQIA+

Promover espaços de discussões acerca da promoção de saúde mental da população LGBTQIA+ por via de políticas públicas e em defesa das
resoluções 01/99 e 01/18. 

Proposta CR-02-000041 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000099  | Palavras-chave: LGBTQIA+

Elaborar documentos com diretrizes éticas para a atuação/ atendimento de pessoas não binárias e outras dissidências de gênero e sexualidades
não contempladas em documentos oficiais do Sistema Conselhos, como assexuais, queers etc.

Proposta CR-02-000046 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000015  | Palavras-chave: SUAS

Orientar a categoria profissional, a partir de espaço de discussão especificamente sobre a atuação na gestão e provimentos de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais na rede pública e privada complementar do SUAS, além do controle social, inclusive com
documentos técnicos na garantia dos direitos da população mais vulnerável e em risco social.

Proposta CR-02-000047 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000081  | Palavras-chave: SUAS

Promover espaço de discussão a respeito da escuta realizada por profissional de psicologia nos CREAS, focando na não obrigatoriedade de
autorização da instituição jurídica para a escuta de apoio.

Proposta CR-02-000049 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000126  | Palavras-chave: SUAS

Fortalecer a participação do Sistema Conselho nos movimentos e produções que favoreçam a consolidação de políticas públicas com base nos
Direitos Humanos e que promovam a inclusão da população em situação de rua.

Proposta CR-02-000052 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000102  | Palavras-chave: Políticas Públicas

Manter a política adotada pelo Sistema Conselhos de fortalecimento das políticas públicas como direito e exercício da cidadania dando
continuidade a articulação democrática junto às Instituições de Formação de intervenção a populações em situações de risco e vulnerabilidade.
. 

Proposta CR-02-000054 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000121  | Palavras-chave: Políticas Públicas

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/dfb9e4aa-c614-49a6-8830-3b26a8f16d8b/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/3421459c-ec5c-4516-ba7b-ee2397d2c213/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/b03ed0e4-8980-4f52-b3b8-4f4139d50d75/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/e432af28-7fe4-47de-95db-727fb9014148/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/88c9fc06-92e5-418c-8f6f-33d00b62cd79/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ff9f610b-af9d-496a-a338-d0b3feafcfd1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/7c0b2dcb-3ba2-4e16-abef-d447ae62f065/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/84ed97c7-8a09-45ab-9251-291f5f11b7cc/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a7cd43d3-58da-4077-bfbb-5c282b14c1db/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/dec3e748-b34e-4538-98e1-2de0de81453d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/13b4db37-2f2d-4c95-9599-b3fa5ccdfbbe/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a5c545ac-cea7-4ea1-b5cc-9c738af58740/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ab253ccd-4c65-4561-86ea-81c366a8e0bd/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2a86e768-29e8-4178-a31c-0e85131637ba/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/6e768b53-7090-4ed5-88ba-a16d45c5ea75/historico


Que o sistema Conselho em articulação com demais instituições e/ou movimentos socais, priorize a defesa das universidades públicas de
qualidade e autônoma visando o fortalecimento da formação profissional e cidadã.

Proposta CR-02-000056 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000023, PC-02-000038  | Palavras-chave: Controle Social

Incentivar a participação da categoria em espaços de controle social, nos âmbitos municipal, estadual e federal, através de elaboração de plano
estratégico de participação nas políticas públicas e conselhos de direitos.  

Proposta CR-02-000058 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000060  | Palavras-chave: Saúde Mental

Fazer gestão, junto aos órgãos competentes, para a implantação e implementação do quesito raça/cor no âmbito da atuação em saúde mental,
nos CAPS e nos serviços substitutivos. 

Proposta CR-02-000063 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000052  | Palavras-chave: Psicologia Escolar/Educacional

Que o sistema Conselhos de Psicologia continue com a mobilização e as ações no sentido de implementar a lei nº 13.935 /2019 (que defende a
inclusão da/o psicóloga/o e da/o assistente social na educação básica) e na defesa da reinserção do custeio de tais profissionais no percentual
de 70% do FUNDEB, como recurso exclusivo para manutenção e financiamento da educação básica pública.

Proposta CR-02-000065 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000137  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Manter e ampliar o debate sobre as relações raciais (negros e indígenas) e a psicologia no Brasil, dando ênfase ao enfrentamento do
encarceramento em massa da juventude negra, dialogando com sistemas de justiça e segurança pública garantindo assim o Estado
Democrático de Direito.

Proposta CR-02-000066 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000062  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Formalizar a autodeclaração quanto aos quesitos raça/cor, identidades de gêneros e orientações sexuais de forma a contemplar essas
diversidades bem como implementar o programa de combate ao racismo institucional em todo o Sistema Conselhos de Psicologia (CF e CRS).

Proposta CR-02-000068 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000055  | Palavras-chave: Participação

Realizar amplo debate na defesa da descriminalização e legalização do aborto, considerando que a categoria é composta por 89% de mulheres,
pois não pode haver democracia em sociedade que as mulheres não decidam por seus corpos.

Proposta CR-02-000069 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000063, PC-02-000068  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Que o sistema conselhos incentive pesquisas e dialogue com os governos e órgãos Normativos/ Executivos de trânsito, para desenvolver por
meio de especialista, ações de suporte e acompanhamento, para vítimas e/ou sequelados de acidentes de trânsito, a fim de restaurar e garantir
saúde mental a esta população e seus familiares

Proposta CR-02-000072 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000111  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Que o Sistema Conselhos defenda juntos aos órgãos de trânsito a importância de regulamentar a distribuição equitativa dos agendamentos de
perícias psicológicas no contexto do trânsito, para todos os Estados, garantindo a relação imparcial e impessoal, combatendo a desvalorização
da categoria e fortalecendo os princípios éticos da avaliação psicológica.

Proposta CR-02-000073 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000090  | Palavras-chave: Saúde

Que o Sistema Conselhos de Psicologia, crie espaços de discussão e orientação acerca da Canabis Terapêutica, visando habilitar a categoria em
escuta especializada aos pacientes e familiares, mitigar os danos biopsicossociais gerados pelo Proibicionismo, em defesa da democracia e dos
direitos humanos por via de Políticas Públicas cientificamente embasadas.

Proposta CR-02-000076 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000095  | Palavras-chave: Pessoas com deficiência

Realizar pesquisa junto a categoria, visando identificar profissionais com deficiencia, e incluir o recorte de pessoas com deficiências em nossas
referências técnicas produzidas no conselho para a construção de uma psicologia mais inclusiva.

Proposta CR-02-000078 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-02-000136  | Palavras-chave: Direitos humanos

Desenvolver ações de sensibilização e mobilização junto a categoria, e dos estudantes de psicologia, no sentido de construir uma maior
aproximação quanto aos princípios inegociáveis da ética, da democracia e dos direitos humanos.

Eixo #3: O fazer ético e científico da Psicologia no trabalho em saúde mental

Quantidade de propostas: 13

Proposta CR-02-000083 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000025  | Palavras-chave: Orientação

. Fomentar discussões e elaborar diretrizes que regulamentem a publicidade profissional nas mídias sociais e compartilhamento de conteúdo
por profissionais de psicologia, pautando-se no código de ética e demais legislações vigentes.

Proposta CR-02-000086 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000132  | Palavras-chave: Saúde Mental

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c0267de0-52cf-4484-b970-e1f1ffa1bc75/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/be412c23-588d-4867-9ae5-acd24b138a14/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8d59a40d-a3a9-49d3-afd0-f1b04ae00d68/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/3ca08c01-46f5-4966-ad05-b504cd408830/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/cf12bb38-88d7-4973-a377-30e03dabffbe/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2690427c-4b05-4cab-a9ad-ccc05bf7f3d4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/d7ab645b-de81-4062-989e-a8e137102151/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a5f0ae1d-73a1-4e5d-af98-f199b88e8761/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8cd07094-db81-447d-a202-502ac6e9a7e2/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/116267c8-7917-4731-99ac-ec5053288817/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/d01bb392-58ac-4472-97b4-6c66bb9b5aa6/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8be9f5e3-959f-4ef7-9f3b-0d86cce63342/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/e076ddd1-e216-4c09-8de2-81482bd973e2/historico


_______________________________ 
Funcionário(a) responsável do Regional (Elane Aguiar)

_______________________________ 
Relator(a) da mesa diretora (Maria Conceição Costa)

Garantir o debate, contribuindo na defesa e fortalecimento da formação profissional da psicologia na saúde, com enfoque nas temáticas do
suicídio e autolesão numa perspectiva antimanicomial , de redução de danos e interseccional.

Proposta CR-02-000090 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000028  | Palavras-chave: Psicologia Organizacional e do

Trabalho
Propor a inclusão da psicóloga nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT e na área de
gestão de pessoas. 

Proposta CR-02-000091 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000045  | Palavras-chave: Diversidade

  Dialogar junto à ABEP e CREPOP à respeito de formação e prática profissional no que diz respeito à raça garantindo a implementação das Leis
10.639/2003 e 11.645/2008.

Proposta CR-02-000101 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000053  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Criar um GT de Epistemologias Decoloniais Afropindorâmicas com participação preferencialmente, de profissionais da psicologia, pertencentes
às comunidades tradicionais, promovendo a construção de práticas e produzindo materiais informativos para a categoria.

Proposta CR-02-000103 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000107  | Palavras-chave: Enfrentamento ao Racismo

Que o Sistema Conselhos em parceria com a Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras promova campanhas de sensibilização
racial para além do mês de novembro, mês da consciência negra.

Proposta CR-02-000104 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000082  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Que o Sistema Conselhos discuta uma atualização da Resolução CFP nº 01/2019 sobre a Perícia Psicológica de Condutores de Veículos, em
decorrência do surgimento de novas demandas de avaliação, para os condutores infratores conforme previsto no Art. 268 (condutores com
contribuição para sinistro grave, condutores condenados judicialmente por delito de trânsito, condutores que representem risco a outrem) do
Código de Trânsito Brasileiro.

Proposta CR-02-000106 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000112  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Fomentar estudos e pesquisas a respeito da validade preditiva dos testes psicológicos, favorecendo uma ampla discussão sobre a importância
da perícia psicológica no contexto do trânsito.

Proposta CR-02-000107 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000142  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Que o Sistema Conselhos possam dialogar com Detran e Polícia Federal, no sentido de delimitar critérios objetivos sobre a atribuição de cada
órgão no quesito fiscalização.

Proposta CR-02-000108 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000088  | Palavras-chave: Resoluções do CFP

Propor a atualização das Resoluções CFP nº 17/2012 e CFP nº 08/2010. 

Proposta CR-02-000110 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000128  | Palavras-chave: Atuação profissional

Defender a legitimidade jurídica do atestados psicológicos junto aos órgãos que regem as normativas de saúde do país.

Proposta CR-02-000111 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000100  | Palavras-chave: Saúde

Ampliar a discussão e propor orientação da atuação das psicólogas no acompanhamento de usuárias/usuarios em tratamento com cannabidiol

Proposta CR-02-000116 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-02-000109  | Palavras-chave: Referências Técnicas

Produzir, Ampliar e atualizar referências técnicas para categoria nas políticas públicas de gênero, mulheres em situação de violência, racismo,
aborto legal e outros temas invisibilizados , por meio do CREPOP e/ou Comissões Temáticas. .

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1e26e921-920d-4bce-9fd4-3136c386c8c3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8a4127aa-1555-43d0-a490-4901d89ff199/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ba1fc147-93f8-49e1-95c3-0cc30d86bee3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/bd80b965-e9b6-45fe-a513-bbe44c023c9b/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/7a7a29bd-a67d-4911-9877-dda0dac19512/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/12dbc3d4-9eee-49e9-985a-e616b3252a17/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a3145bf5-c374-4184-b947-3e48c4d58bc1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/646a0545-3e67-4d85-b3eb-7ed501e37657/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/007a2dc0-32ad-4bed-a6c2-89692bd2344d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/99fc465a-3787-4aea-b407-b18a0cb5b232/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9b0f6a72-0496-4b2f-868b-4a9eb99fdbed/historico
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