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Relatório de Gestão – 2021 –  
 Instrução Normativa (IN)-TCU 84/2020



O Conselho Regional de Psicologia da 23 ª Região- Tocantins (CRP-23),
Autarquia Federal criada pela Resolução CFP nº 02/2013[1] que tem
como objetivo cumprir as determinações legais de orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo(a), zelando pela princípios
éticos e disciplinares da classe, atuando no aperfeiçoamento da
Psicologia enquanto ciência e profissão no âmbito de sua Jurisdição nos
termos da Lei Federal nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971.[2]

Neste sentido como Autarquia Federal e gestora de recursos públicos, o
CRP-23 apresenta ao Tribunal de Contas da União o atual Relatório de
Gestão com as adequações previstas na Instrução Normativa (IN)-TCU
84/2020, cumprindo sua obrigação constitucional de Prestação de
Contas nos termos art. 71 § único. Por meio do presente esperamos
contribuir para a avaliação do desempenho institucional do Conselho no
cumprimento de suas atribuições legais.

Finalizamos assegurando nosso compromisso com a publicização das
ações e aplica ção dos recursos geridos pelo Conselho, no intuito não só
de monitorar e controlar a conduta de seus gestores, bem como aferir e
aumentar a capacidade de aprendizado e a efetividade da de suas
funções.

[1]http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Resolucao-CFP-002-13.pdf
 [2] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5766.htm
             

1- Apresentação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5766.htm


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



2- Composição  

Comissão de Orientação e Ética (COE);
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF); Comissão de Licitação e
Patrimônio (CLP);
Comissão Regional de Referência Técnica em Psicologia e Políticas
Públicas (CREPOP);
Comissão Administrativa do Inventário Anual;
Comissão de Análise para Concessão de Título Profissional de Especialista;

Comissão de Orientação e Ética (COE);
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF); Comissão de Licitação e
Patrimônio (CLP);
Comissão Regional de Referência Técnica em Psicologia e Políticas
Públicas (CREPOP);
Comissão Administrativa do Inventário Anual;
Comissão de Análise para Concessão de Título Profissional de Especialista;

Para a consecução de seus fins, o CRP-23ª Região, nos termos de seu
Regimento Interno- Resolução CFP nº 040-2013,  é composto pelos seguintes
órgãos: 

Plenário ( art.14 )
O Plenário é composto de 9 (nove) conselheiros efetivos e 9 (nove)
conselheiros suplentes, eleitos pra mandato de três anos, por meio do voto
direto dos psicólogos registrados no Conselho, e atua como o órgão
deliberativo do Conselho. 

Diretoria ( art.33)
A Diretoria atua como Órgão Executivo responsável pela operacionalização
das diretrizes e decisões do Plenário, sendo constituída pelo Presidente, Vice-
Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos anualmente pelo Plenário, em
escrutínio secreto, sendo elegíveis apenas os Conselheiros Efetivos.

Comissões (art. 46)

Permanentes -Regimentais (art.47 )

Especiais - facultativas - (art. 63 )

 VISÃO ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



O Plenário é composto por (09) Conselheiros
Efetivos e (09) Conselheiros Suplentes, eleitos
através de voto direto dos psicólogos registrados
no Conselho por um período de três anos, e atua
como o órgão deliberativo do 

Atualmente  3º Plenário intitulado “Nara Wanda
Zamora Hernandez” foi eleito para o Triênio
2019/2022 e conta com os seguintes membros:

Conselheiros Efetivos

Pedro Paulo Valadão Coelho (CRP 23/492) ; 
Arivandre A. Guimarães Tavares (CRP 23/466) 
Tássio de Oliveira Soares (CRP 23/660); 
Mariana Miranda Borges (CRP 23/784) ; 
Anita Coelho dos Santos Teixeira (CRP 23/282); 
Tania Maria Lago (CRP 23/086); 
Ricardo Furtado de Oliveira (CRP 23/542); 
Cézar Gustavo Moraes Ramos (CRP 23/525); 
Isabel Cristina Izzo (CRP 23/966)

Plenário

Conselheiros Suplentes

Marlla Katherinne J. Rodrigues de Oliveira (CRP 23/460); 
Paula Andreia Araújo Almeida (CRP 23/1418); 
Karla Milhomem Cardoso (CRP 23/226)
Ivanize Fátima Giongo Sartori (CRP 23/296)
Alessandro de Almeida Campos (CRP 23/529)
Edgar Henrique Hein Trapp (CRP 23/286)
Douglas Hermann de Sousa (CRP 23/943)
Lidiane Ribeiro da Silva (CRP 23/603)
Ana Beatriz Dupré Silva (CRP 23/249)



Diretoria
A Diretoria é o órgão executivo responsável pela operacionalização das
diretrizes e decisões do Plenário, constituída pelo Presidente, Vice-Presidente,
Secretário e Tesoureiro, eleitos anualmente pelo Plenário, em escrutínio
secreto, elegíveis dentre os Conselheiros Efetivos, atualmente composto por:
 
Presidente: Tássio de Oliveira Soares (CRP 23/660)
Vice-presidente: Arivandre Araújo Guimarães Tavares (CRP 23/466)
Secretária: Mariana Miranda Borges (CRP 23/784)
Tesoureiro: Pedro Paulo Valadão Coelho (CRP 23/492)
 
Após outubro de 2021, constitui-se a nova diretoria:
 
Presidente: Pedro Paulo Valadão Coelho (CRP 23/492)
Vice-presidente: Arivandre Araújo Guimarães Tavares (CRP 23/466)
Secretária: Anita Coelho Dos Santos Teixeira 
Tesoureiro: Edgar Henrique Hein Trapp 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Servidoras

Coordenação Geral - Jaciane Lima Rodrigues;
 

Gerência Administrativa Financeira - Renata Gomes dos Santos
 

Assessoria Jurídica: - Natanry Helena de Sousa Bastos;
 

Assessoria Contábil : Valdeis Ribeiro da Silva 
 

Assessoria de Comunicação: Ana Keyla Gomes Franco;
 

Assessoria de Pesquisa em Psicologia e Política Públicas:  Stéfhane Santana da Silva
 

Analista de Orientação e Fiscalização: Lais Karolliny Almeida Amaral;
 

Assistente Administrativa: Hérika Santos Rosa;
 

Estagiárias:  Alyce Milhomem Pereira e Geovana Gabryela Pereira de Sousa- estagiárias
cursando Psicologia e Kelli Pereira Soares, cursando Ciências Contábeis. 

 



3- ATIVIDADES REALIZADAS
POLÍTICAS E PROGRAMAS

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CREPOP/CRP-23 – 2021
 
 

Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
Conselheiras(os) Responsáveis:  Ricardo Furtado de Oliveira (CRP 23/542); 
Técnica Regional CREPOP Stéfhane Santana Da Silva
Estagiárias Vitória Cardoso
Telefone para contato:  63 3215 - 1663/ 7622
Endereço eletrônico:  crepop@crp23.org.br
Elaboração Stéfhane Santana Da Silva

 
APRESENTAÇÃO

 
O presente relatório tem como objetivo apresentar alguns resultados a partir das atividades que
foram planejadas anteriormente para o ano de 2021, incluindo ações da pesquisa de âmbito
nacional, regional, e outras atividades locais.

Portanto, o relatório será composto por uma introdução acerca da funcionalidade e objetivos do
CREPOP, apresentando em seguida uma breve descrição das atividades realizadas em
consonância com o plano de trabalho do CREPOP/CFP e também ações a partir das demandas
locais.

Posteriormente, será observada as formas de monitoramento e avaliação das atividades e logo
após a descrição de algumas ações promovidas em âmbito local a partir de parcerias com as
comissões especiais, orientação, entre outras. Concluindo finalmente com uma avaliação geral
das atividades desenvolvidas e seus desdobramentos. 



 
INTRODUÇÃO

         No ano de 2021 o  Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas
(CREPOP) realizou diversas ações de âmbito nacional e regional. Englobando articulação com
outras entidades, comissões especiais, instituições de ensino e gestão. Além da organização
para a produção de referências técnicas, realizando a documentação e o compartilhamento
junto a categoria, possuindo também um compromisso com os aspectos ético-políticos da
profissão.

As publicações das referências do CREPOP são fundamentais para a prática profissional da
Psicologia, trazendo reflexões importantes para a atuação em diversas políticas públicas,
sendo também um instrumento de orientação para a categoria. Assim, o CREPOP/TO tem se
empenhado em promover debates acerca de temas emergentes na Psicologia, colocando o
compromisso social sempre no horizonte das discussões. 

 Desse modo, o CREPOP/TO segue se utilizando de ferramentas já familiarizadas em
decorrência do contexto pandêmico, como as tecnologias digitais para a realização das
atividades. Além de lives temáticas, lançamentos de referências, reuniões de equipe, o
CREPOP também está presente nos espaços de controle e participação social, tendo em vista
ampliação do diálogo entre a categoria e a sociedade como um todo. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
 

● Atividades relacionadas ao Plano de Trabalho Crepop/CFP ;
 

● Atividades da Agenda local (Crepop como Recurso de Gestão);
 

● Processo interno de avaliação e monitoramento das atividades;
 

● Outras Atividades











Avaliação Geral das ações 2021

O CREPOP possui um papel muito importante no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia,
uma vez que se propõe a produzir as referências técnicas que versam sobre a atuação
profissional nas políticas públicas. Envolvendo e mobilizando a categoria no sentido de ampliar e
construir novos conhecimentos, provocando uma reflexão crítica acerca de suas práticas e as
políticas as quais estão inseridas. 

 O ano de 2021  ainda nos impôs um conjunto de desafios em virtude da pandemia, com
intensificação das situações de vulnerabilidades social e econômica da população e ainda os
reflexos diretos nas condições de trabalho e saúde também dos profissionais. Por isso, o
CREPOP demarca o seu compromisso ético-político com a psicologia e mais ainda, com a
sociedade que se utilizará dos serviços prestados pela categoria. Portanto, as atividades foram
desenvolvidas baseando-se nesses princípios. 

Considerando o planejamento realizado, o CREPOP executou ações que estavam previstas,
tendo êxito na coleta dos dados qualitativos da pesquisa nacional, houve uma ampla divulgação
da mesma tanto nos canais de mídia do CRP-23 como em eventos.   O ano de 2021 iniciou com a
realização do curso sobre atuação no controle social que reuniu representantes do CRP nas mais
diversas esferas de participação social, convidados, sendo aberto a participação da categoria. Em
seguida, realizou-se o seminário regional de psicologia e políticas públicas, momento importante
também para divulgar e fortalecer o CREPOP, com lançamento de referências e dados da
pesquisa local feita em 2020. 

 E ainda atividades em parceria com as comissões especiais, atividades formativas e também nos
espaços de controle social visando a disseminação das produções técnicas, do compromisso
ético-político da psicologia e o fortalecimento das políticas públicas. Assim, diante de tudo que
foi exposto reafirmo o lugar de destaque que o CREPOP tem se colocado, visando a construção
de novos saberes e reflexões. E que apesar do contexto adverso em que o país se encontra para
tal, o CREPOP segue construindo uma psicologia baseada em seu compromisso social, que se
apoia nos princípios do código de ética da profissão na tentativa de promover as transformações
necessárias da nossa sociedade.















EVENTOS REALIZADOS 











4- RELATÓRIO JURIDICO









5- INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS,

FINANCEIRAS E CONTÁBEIS











































6 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



6 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



        

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES - 2021        

PROCESSOS ADMINISTRATIVO   LICITAÇÃO  CONTRATAÇÃO   

Nº do Processo Data Produto/Serviço Modalidade
Fundamentação

Legal - Lei
8.666/93

Vencedor CNPJ/CPF VALOR ÚNICO

034/2021 10/06/21 Contratação de empresa para limpeza
do imóvel DISPENSA art.24, II AGL SERVIÇOS DE LIMPEZA E

CUIDADOS PREDIAIS EIRELI
20.683.858/0001-

05 R$ 1.200,00

035/2021 14/07/21 Contratação de serviços de
manutenção do ar condicionado DISPENSA art.24, II JK Refrigeração 26.718.618/0001-85 R$ 1.680,00

038/2021 05/08/21 Aquisição de equipamentos de ar
condicionado DISPENSA art.24, II RIQUENA NETO AR CONDICIONADO

LTDA
08.382.929/0001-

34 R$ 3.574,84

039/2021 09/08/21 Contratação de empresa especializada
em instalação de ar condicionado DISPENSA art.24, II JK Refrigeração 26.718.618/0001-85 R$ 1.320,00

040/2021 11/08/21 Aquisição de cadeiras DISPENSA art.24, II Pontual Distribuidora 09.097.727/0001-03 R$ 4.150,00

041/2021 13/08/21 Aquisição de equipamentos eletrônicos DISPENSA art.24, II AMAZON 15.436.940/0001-
03 R$ 8.238,78

048/2021 18/11/2021 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DISPENSA art.24, II CDL 38.132.981/0001-01 R$ 194,00

049/2021 19/11/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DISPENSA art.24, II AMAZON 15.436.940/0001-

03 R$ 1.800,88



ARNE 14 (110 N), Alameda 09, QI. G1, Nº 02, Plano Diretor Norte – Palmas/TO - CEP: 77006-136

Horário de Funcionamento:
de segunda a sexta-feira das 10h às 16h.

Horário de Atendimento ao Público:
de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, conforme indicado abaixo.

 
Coordenação Geral – 10:00 às 14:00h

Herika Santos Rosa – Coordenadora Geral
coordenacaogeral@crp23.org.br

(63) 3322-7623
 

Gerência Administrativo-Financeira – 12:00 às 16:00h
Renata Gomes dos Santos – Gerente Administrativo-financeira

gerenciaadmfinanceira@crp23.org.br
(63) 3322-7623

 
Serviço de Secretaria e Registro / Financeiro (boletos) – 10:00h às 16:00h

Alyce Milhomem Pereira – Assistente Administrativa
registro@crp23.org.br / cobranca@crp23.org.br

(63) 3215-7622 (fixo e whatsapp)
 

Assessoria de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas – 10:00 às 14:00h
Stefhane Santana da Silva – Psicóloga Assessora de Pesquisa – CRP 23/1223

crepop@crp23.org.br
(63) 3215-1663 (fixo e whatsapp)

 
Orientação e Fiscalização – 10h às 14h

Lais Karolinny Almeida Amaral – Psicóloga – CRP 23/755
fiscalizacao@crp23.org.br

(63) 3215-1663 (fixo e whatsapp)
 

Assessoria Jurídica
Natanry Helena de Souza Bastos – OAB/TO 5668-B

juridico@crp23.org.br
(63) 3322-7623

 
Assessoria de Comunicação – atendimento via e-mail

Ana Franco – DRT 483322/TO
ascom@crp23.org.br

(63) 3322-7623
 

Assessoria Contábil
EXCOM Contabilidade – Prestadora de Serviço externa

(63) 3322-0189
 
 



CRP-23
https://www.instagram.com/conselhodepsicologia23/http://www.crp23.org.br

https://www.instagram.com/conselhodepsicologia23/
https://www.instagram.com/conselhodepsicologia23/

