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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

ÓRGÃO: Conselho Regional de Psicologia do 
Maranhão/22ª Região 

CNPJ: 19.540.933/0001-08 

Endereço: Rua Dezessete, quadra 22, Nº 9, Conjunto Vinhais. 
Cidade: São Luís UF: 

Maranhão  
CEP: 65071-150 Telefones: (98)3227-0556/3268-9353 

GESTÃO: “Diálogo, União, Crescimento”. 
CONSELHEIROS EFETIVOS 

Nelma Pereira da Silva CRP 22/00202 Presidente 
Kíria Karine Lins Martins Ribeiro CRP 22/00411 Vice-presidente 
Francisca Pereira Cruz Zubicueta CRP 22/00167 Secretária 
Simone de Miranda Rodrigues CRP 22/00176 Tesoureira  
Cristianne Almeida Carvalho CRP 22/00166 
Sílvia Regina Moreira Vale CRP 22/00253 
Rejane Cristina Silva Coêlho CRP 22/00531 
Railson de Oliveira Rodrigues CRP 22/00418 
Moara de Oliveira Gamba CRP 22/00713 

CONSELHEIROS SUPLENTES 
Antônio Francisco Soares Júnior CRP 22/00511 
Karoline Giele Martins de Aguiar CRP 22/00899 
Alexandro Pereira Cruz CRP 22/00240 
Janisleia Karine Araújo Moura CRP 22/00361 
Márcia Valéria Reis Beckman CRP 22/00280 

 
2. APRESENTAÇÃO 

A criação do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região foi 
aprovada em dezembro de 2012, na reunião da APAF. Sua regulamentação foi 
instituída pela Resolução 001/2013 do CFF, tendo seu primeiro plenário eleito em 
agosto de 2013. O primeiro ano da sua gestão, o CRP22 implementou o Plano de 
Ação aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região, do qual foi 
desmembrado.  

 
Com efeito, este relatório se constitui no III Plano de Ação/Trabalho do 

CRP22, que irá reger a gestão durante o ano de 2017. Sua elaboração foi baseada 
na experiência do triênio 2014-2016, bem como nas deliberações do II Congresso 
Regional de Psicologia, do IX Congresso Nacional de Psicologia e das deliberações 
das Assembleias das Políticas, da Administração e das Finanças desse triênio. 

 
Portanto, pretendemos continuar ações já iniciadas no nosso I Plenário, para 

consolidar a gestão autônoma já iniciada com ênfase na aproximação com a 
categoria. 
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3. OBJETIVO 
Garantir as condições de orientar, disciplinar, fiscalizar e contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão, proporcionando condições 
para o aprimoramento do exercício e das atividades profissionais do psicólogo no 
âmbito do Estado do Maranhão, zelando pela fiel observância dos princípios ético-
profissionais. 
 
 

4. DIRETRIZES 
 

a) Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das 
estratégias de diálogo com a categoria e sociedade. 
O CRP22 devem cumprir função social de garantir o exercício qualificado e 
ético da Psicologia no Estado do Maranhão. Faz, portanto, mediação entre 
as necessidades da sociedade e as possibilidades de resposta da Psicologia. 
Cabem, neste eixo, reformulações ou contribuições de formas democráticas 
e estrutura de funcionamento do regional. 
 

b) Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático e de 
garantia de direitos. 
 
Esse eixo deve contemplar planos de qualificação e construção de 
referências para o exercício profissional, avançado na discussão sobre o 
trabalho em diferentes campos. 

 
c) Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de 

garantia de direitos. 
 
O desenvolvimento de um projeto ético-político para a profissão inclui as 
relações da Psicologia com a Sociedade e o Estado. Neste sentido esse Eixo 
aponta para a ampliação de um projeto coletivo para a profissão, para 
inserção qualificada da Psicologia nas Políticas Públicas e na Defesa de 
Direitos. 



 

 

 

 

 

 

Rua Dezessete, Quadra 22, n 09 - Vinhais- CEP 65.071-150. 
São Luís- MA - Fone/Fax: (98) 3268-9353 / 3227-0556 
Site: www.crpma.org.br / E-mail: crp22@crpma.org.br  

CNPJ: 19.540.933/0001-08 

4 

5. PLANO DE AÇÃO 
 

a) Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria e 
sociedade. 

AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 
Realizar pesquisas com os profissionais da psicologia que atuam nas políticas 
públicas e disponibilizar as informações da pesquisa em um banco de dados 
criado pelo CRP  

Resultado das pesquisas; 
Banco de dados 

CREPOP 

Realizar reuniões com órgãos gestores de políticas públicas a fim de esclarecer e 
ampliar a inserção da categoria em todas as políticas públicas 

Nº de Reuniões realizadas CREPOP 

Realizar pesquisas com os profissionais da psicologia criando, disponibilizando e 
atualizando banco de dados sobre o perfil profissional do psicólogo no Maranhão. 

Resultados de pesquisas 
Banco de dados 

CREPOP 
CPOT, COF 

Participar das ações do "CRP22 Itinerante" nas regiões distantes 
geograficamente da Sede 

Nº de participantes no projeto CREPOP 

Ampliar as ações de fiscalização da atuação profissional em todo o Estado 
Maranhão. 
 
 

Nº de fiscalizações PF e PJ 
realizadas  
(via visitas, vistoria de processos, 
anúncios vistoriados e demais ) 
Nº de anúncios vistoriados   
Nº de pareceres realizados 
Nº de relatórios realizados   
Nº de visita realizadas  
Percentual de aumento ou 
diminuição fiscalizações PF e PJ 
realizadas 

COF 

Ampliar a promoção de atividades de orientação relacionadas a prática do 
exercício profissional em todo o Estado do Maranhão 
 
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de eventos de orientação 
realizados 
Nº de CIPs entregues  
Percentual de aumento ou 
diminuição fiscalizações PF e PJ 
realizadas 

COF 
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Ampliar a divulgação de normativos da categoria    
 

Nº de publicações mensais  
Nº de notas informativas divulgadas 
Nº de normativos entregues e 
divulgados  

COF 

   
AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 

Garantir a permanência do projeto “CRP itinerante” nas regiões distantes 
geograficamente da Sede CRP22  

Ações feitas no continente COF 
Plenário 

Dialogar com os poderes públicos para esclarecer e ampliar a inserção da 
categoria em todas as nas políticas públicas. 

Nº de reuniões com poderes 
públicos 
Nº de notas públicas 

CREPOP 
Diretoria 

Criação de canal de comunicação que permita a participação direta da categoria 
na discussão de pontos de pauta da APAF no Regional. 

Nº de publicações do portal e na 
fanpage 

Diretoria 
Ascom 

Intensificar e aprimorar a comunicação entre o Conselho de Psicologia e os 
profissionais da capital e do Continente. 

Nº de informativos 
publicados/enviados 

Diretoria  
Ascom 

Promover sessões públicas sobre os temas abordados nos grupos de trabalho e 
comissões ampliando a participação da categoria. 

Nº de sessões públicas Comissões, GTs 
Coletivo 
ampliado 

Desenvolver critérios e garantir a permanência das ações do "CRP22 Itinerante" 
nas regiões distantes geograficamente da Sede. 

Nº de ações do CRP Itinerante 
Nº de Fórum de Discussões 

COF 

Promover atividades com maior regularidade na capital e no interior, junto à 
categoria e estudantes sobre temáticas relacionadas a prática do exercício 
profissional, divulgação de instrumentais e orientação com base no código de 
ética, outras normas e resoluções do CFP e CRP. 

Nº de ações do CRP Itinerante 
Nº de Fórum de Discussões 
Nº instrumentos divulgados 
Nº de normas e resoluções 
divulgados 

Comissões, GTs 
Coletivo 
Ampliado 

Garantir que o CRP22 seja composto por representantes das diversas regiões do 
Estado do Maranhão. 

Nº de conselheiros com residência 
fora da Capital 
Nº de psicólogos em Comissões, 
GT e coletivo ampliado 

Comissões 
Coletivo 
Ampliado 

Realizar estudo sobre a viabilidade de implantação de subsedes em outros 
municípios do Estado do Maranhão. 

Nº de relatórios para este fim Diretoria 
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b) Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo democrático e de garantia de direitos. 

 

AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 
Promover eventos regionais sobre a atuação dos psicólogos em 
políticas públicas e Direitos Humanos 

Nº de eventos promovidos CREPOP/CDH 

Realizar reuniões com órgãos gestores de políticas públicas a fim de 
esclarecer e ampliar a inserção da categoria em todas as políticas 
públicas 

Nº de reuniões realizadas CREPOP 

Criar instrumentos de informação e realizar eventos sobre os temas 
das pesquisas em andamento do CREPOP 

Nº de instrumentos e eventos CREPOP 

Promover encontros sobre a atuação dos psicólogos nas Políticas 
Púbicas  
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de eventos de orientação 
realizados 
N º de participantes 

COF 
CREPOP 

Promover encontros regionais sobre a atuação dos psicólogos e 
direitos humanos  

Nº de orientações realizadas  
Nº de encontros de orientação 
realizados  
N º de participantes 

COF 
Comissão de Direitos 
Humanos 

Criar instrumentos de informação e realizar atividades de 
esclarecimento às instituições públicas sobre o papel e função do 
psicólogo nas diversas áreas. 

Nº de instrumentos realizados 
Nº de orientações realizadas  
Nº de ações /eventos  realizados.   

COF 
CREPOP 
Comissões   
Grupos de Trabalho  

Promover atividades sobre a importância do sigilo profissional do 
atuação do psicólogo nos espaços públicos e privados.          

Nº de orientações realizadas  
Nº de atividades de orientação 
realizadas  
N º de participantes 

COF 
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AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 
Articular ações com instituições e órgãos de classe garantindo 
interface e atuação efetiva do (a) Psicólogo (a) nas políticas públicas 
e direitos humanos nas diversas áreas. 

Nº de reuniões com instituições e 
órgãos classe 
Nº de reuniões com poderes 
públicos 

Diretoria, CREPOP, 
Comissões, GTs e Coletivo 
ampliado 

Promover eventos regionais sobre a atuação dos psicólogos em 
políticas públicas e Direitos Humanos 

Nº de eventos regionais sobre 
políticas públicas 

CREPOP 

Esclarecer a sociedade sobre a importância do sigilo profissional da 
atuação do (a) psicólogo (a) nos espaços públicos e privados. 

Nº de notas, instrumentos, normas 
e resoluções publicadas 
Nº de eventos para os quais 
enviamos representante 
Nº de eventos promovidos 

COF 
CREPOP 
Comissões, GTs e Coletivo 
ampliado 

Orientar a categoria sobre a elaboração e registro de documentos 
decorrentes da avaliação psicológica e prestação de serviços 
psicológicos. 

Nº de orientações realizadas 
Nº de notas, instrumentos, normas 
e resoluções publicadas 
Nº de eventos para os quais 
enviamos representante 
Nº de eventos promovidos 

COF 
CREPOP 
Comissões, GTs e Coletivo 
ampliado 

Estabelecer estratégias de esclarecimento junto a instituições sobre o 
papel e função do (a) psicólogo(a) nas diversas áreas, garantindo o 
uso adequado de métodos e instrumentais técnico-científicos 

Nº de reuniões com instituições e 
órgãos classe 
Nº de reuniões com poderes 
públicos 
Nº de eventos para os quais 
enviamos representante 
Nº de eventos promovidos 

Diretoria 
CREPOP 
Comissões, GTs e Coletivo 
ampliado 
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c) Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de garantia de direitos. 

AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 
Realizar eventos/reuniões com os órgãos do Sistema de Justiça (Ministério 
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário) com objetivo de problematizar e 
discutir questões produzidas nas relações entre o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), SUS e o Sistema de Justiça, esclarecendo a respeito das 
atribuições da atuação dos profissionais nessas áreas com vista a delimitação da 
emissão do parecer psicológico com fins jurídicos. 

Nº de eventos/reuniões 
realizados 

CREPOP/COF 

Realizar fóruns de debate com profissionais das áreas de políticas públicas e os 
respectivos gestores, contribuindo na delimitação e qualificação da prática 
psicológica. 

Nº de fóruns realizados CREPOP/COF 

Participar dos fóruns e conselhos setoriais e de garantia de direitos nas diversas 
áreas das políticas públicas e estimular a participação dos psicólogos nas diversas 
instâncias de políticas públicas. 

Nº de participações em reuniões CREPOP 

Fiscalizar a participação do psicólogo nos diferentes espaços da Saúde Pública - 
EMAD, NASF, Urgência/Emergência, Equipe Multidisciplinar, Educação em Saúde 
e Trânsito. 

Nº de fiscalizações a órgãos da 
Assistência Social e Saúde 
Nº de fiscalizações a órgãos da 
Educação 
Nº de fiscalizações a órgãos 
ligados ao Trânsito 

COF 

 Promover atividades e/ ou cursos nas IES de Psicologia sobre a atuação da 
Psicologia na área do Esporte, no Trânsito, na Escola e na área Jurídica e demais 
áreas.  

Nº de fóruns realizados 
anualmente 
Nº de participantes por fóruns 
Nº de orientações realizadas por 
Fórum 
Nº de participantes 

CREPOP 
Comissões   
Grupos de 
Trabalho 
COF 

Fortalecer a articulação com as IES de psicologia, garantindo a participação do 
Sistema Conselho nos eventos acadêmicos e   discussão de princípios éticos 
relacionados às práticas profissionais.   

Nº de participação em eventos 
acadêmicos   
Nº de orientações realizadas 
Nº de atividades de articulação  
Nº de participantes 

Plenário 
Diretoria  
COF 
 



 

 

 

 

 

 

Rua Dezessete, Quadra 22, n 09 - Vinhais- CEP 65.071-150. 
São Luís- MA - Fone/Fax: (98) 3268-9353 / 3227-0556 
Site: www.crpma.org.br / E-mail: crp22@crpma.org.br  

CNPJ: 19.540.933/0001-08 

9 

  
AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 

Promover divulgação de orientação sobre Código de Ética relativa às questões 
religiosas, de orientação sexual, etnia e raça. 

Nº de orientações realizadas  COF 

Criar instrumentos de informação e realizar atividades de esclarecimento à 
sociedade sobre o papel do psicólogo e a importância de sua atuação. 

Nº de instrumentos 
Nº de orientações realizadas  
Nº de ações /eventos realizados 

COF 
ASCOM  
Comissões  
Grupos de 
Trabalho 

Ampliar a discussão nas IES sobre a atuação da Psicologia no Esporte, no 
Trânsito, na Escola, na área Jurídica, através de cursos e/ou atividades 
complementares. 

Nº de ações junto a IES 
Nº de eventos para os quais 
enviamos representante 
Nº de eventos promovidos 

Diretoria 
Comissões, GTs 
e Coletivo 
ampliado 

Orientar sobre a importância da contratação do profissional da Psicologia de 
acordo com sua área de especialização. 

Nº de orientações a terceiros 
Nº de orientações a entes 
públicos 
Nº de publicações com este fim 

COF 
Assejur 
Diretoria 

Fortalecer a articulação dos Sistemas Conselhos com as IES para garantir a 
discussão de princípios éticos relacionados às práticas profissionais nos eventos 
acadêmicos 

Nº de eventos realizados 
Nº de ações junto às IES 
Nº de eventos para os quais 
enviamos representante 

CREPOP 
Comissões   
Grupos de 
Trabalho, Coletivo 
Ampliado 
COF 

Divulgar, junto à sociedade, por meio de Campanhas e Ações educativas sobre o 
papel do psicólogo e a importância da sua atuação. 

Nº de notas publicadas 
Nº de orientações a terceiros 

COF 
Diretoria  
Ascom 

Promover encontros, palestras, grupos de encontro e discussão de temas 
relevantes da sociedade contemporânea entre a categoria, sistemas conselhos e 
sociedade. 

Nº de eventos promovidos Plenário 
Diretoria 
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AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEIS 

Promover eventos com maior regularidade à categoria no que tange à temáticas 
relacionadas à pratica do exercício profissional do psicólogo, considerando a 
realidade do estado do Maranhão. 

Nº de eventos promovidos Plenário 
Diretoria 
Comissões   
Grupos de 
Trabalho, Coletivo 
Ampliado 

Ampliar a fiscalização aos psicólogos e instituições sobre o exercício da 
psicoterapia associada à comunidades terapêuticas ligadas a ideologias religiosas. 

Nº de fiscalizações COF 

Intensificar a orientação e fiscalização da categoria sobre o cumprimento do 
código de ética relativo às questões de religiosidade, de orientação sexual, de 
etnia e raça.  

Nº de orientações a psicólogos 
Nº de fiscalizações 

COF 

Esclarecer junto ao poder judiciário acerca das atribuições da atuação dos 
profissionais de psicologia nas políticas de assistência social e saúde com vista a 
delimitação da emissão do parecer psicológico com fins jurídicos. 

Nº de ações junto ao poder 
judiciário 

COF 
Coletivo ampliado 
CREPOP 
Diretoria 

Realizar fóruns de debate com profissionais das áreas de políticas públicas e os 
respectivos gestores, contribuindo na delimitação e qualificação da prática 
psicológica. 

Nº de fóruns de debate realizados CREPOP 
Diretoria 
Plenário 
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6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2017 
 

Neste item apresentamos a proposta orçamentária de acordo com as Leis 5.766/71, 
4.320/64, DL 200/67 e com o Regimento Interno do CRP/22, além das Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia, apresentamos a proposta orçamentária com os itens 
abaixo dispostos no Anexo I: 
 

a) Ata da Assembleia Geral da Categoria e da Plenária de aprovação da Proposta 
Orçamentária; 

b) Tabela de valores da Anuidade e Taxas para o exercício de 2017; 
c) Quadro de Psicólogos e PJ inscritos ativos; 
d) Demonstrativo da Inadimplência Anual; 

 
 

 
São Luís, 20 de agosto de 2016. 

 
 

 

Nelma Pereira da Silva 

Conselheira Presidente do CRP 22 

 

 


