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CARTA PROPOSTA REFERÊNCIA 

 

Carta-Proposta às (aos) candidatas(os) às gestões municipais no estado do Tocantins. 

 

O Conselho Regional de Psicologia do Estado do Tocantins- 23ª Região (CRP-23), 
instituição autárquica representativa da categoria profissional da Psicologia, profissão 
reconhecida e regulamentada pela Lei Federal nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, vem 
perante Vossa Senhoria recomendar abertura de diálogo para a construção de propostas 
referentes à nossa  categoria e sobre a promoção à saúde mental no âmbito da gestão 
municipal. 

A pauta de saúde mental tem ganhado evidência nos meios de comunicação e na 
sociedade seja pelo necessária abordagem do tema no cotidiano, fomentadas pelos 
preocupantes índices crescentes de depressão, ansiedade e suicídio, seja por campanhas 
como o Janeiro Branco e Setembro Amarelo que pautam a necessidade de cuidado para a 
saúde mental. Além desta, o impresncidível papel da luta da sociedade civil e do próprio 
Sistema Conselhos de Psicologia na promoção de políticas públicas de saúde mental  que 
promova formas de  cuidado justa e na direção da autonomia das pessoas.  

Neste sentido, destaca-se que a história tem mostrado como após períodos de 
crises econômicas, desempregos, os casos de transtornos mentais e suicídio há uma 
crescente, diminuindo a força de trabalho do território, impactando na superação das crises. 
Desta maneira, o CRP-23 reitera a importância do investimento do Poder Público Municipal 
em políticas de prevenção, atenção e promoção de saúde mental como uma possibilidade de 
fortalecer as pessoas e o desenvolvimento municipal. A(o)s  profissionais da psicologia são 
agentes responsáveis pela promoção da saúde mental e merecem reconhecimento e dignas 
condições de trabalho. 

Nesse sentido solicitamos que haja um engajamento de Vossa Senhoria, caso seja 
eleito, nas pautas que tratam de saúde mental e da valorização de nossos profissonais. Sem 
prejuízos às demais pautas de implemantção de polícas públicas de atenção à saúde mental, 
historimecamente  contruídas, nosso Plenário sugere as seguintes pautas para compromisso: 

I – Regulamentação da Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que 
dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de 
educação básica. Essa regulamentação configura-se de fundamental importância no 
acompanhamento tanto da qualidade do ensino ofertada aos usuários do ensino público,  
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formação continuada aos docentes, assessoria a gestão e o acompanhamento dos discentes. 
Cabe ressaltar o alto índice de suicídio entre jovens com idade escolar na atualidade e a 
vivência de violências no ambiente educacional. A inserção da(o)s profissionais da  psicologia  
nesse âmbito pode proporcionar uma maior discussão e conscientização do assunto entre os 
jovens gerando estratégias de prevenção. 

II – Remuneração mais justa e digna ao Profissional. O salário das psicólogas e 
psicólogos muito geralmete é muito aquém das expectativas de quem exerce um papel tão 
importante e crucial na vida da população. A profissão de Psicólogo é regida por atos 
normativos, o qual possui entre essas normas o Código de Ética Profissional, que prevê 
investimentos continuados sobre a qualificação profissional e cita em seu art. 4 acercadas 
remunerações na prestação dos serviços psicológico: “Art. 4. Ao fixar remuneração pelo seu 
trabalho, o Psicólogo: a) Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as 
condições do usuário ou beneficiário.” 

III – Redução da carga horária para 30h semanais. Essa redução seria uma forma de 
fazer justiça a nossos profissionais que exercem atividades de natureza desgastante, e uma 
carga horária excessiva pode levá-lo a um esgotamento mental. Desse modo, a diminuição 
da jornada de trabalho serve não só para preservar a saúde psíquica e emocional de 
psicólogas e psicólogos, mas também para assegurar o melhor atendimento e qualidade de 
vida de quem necessita de seus serviços. 

O CRP/23 se coloca à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre 
os assuntos abordados.  

Atenciosamente, 

 

 

 

Tássio de Oliveira Soares 
Conselheiro Presidente 

CRP-23 
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