
Inovação,
evolução e
diversidade

Somos um coletivo plural e juntos 
lutaremos pela valorização da nossa 
categoria com melhorias e inovações 
para a profissão em uma nova gestão 

do conselho.



Faremos a política classista de forma 
diferente. Pretendemos promover, valorizar e 
defender a nossa profissão junto às 
instituições tanto quanto junto à sociedade.

Chegamos com inovação e com
a vontade de fazer diferente na gestão. 
Estamos com algumas propostas para cumprir 
junto com você.

Somos a Chapa 22
Toda Psicologia: ética,
plural e democrática e
e�amos para fazer a
diferença junto com você. 

E�aremos junto com você para 
proporcionar melhorias para a 
nossa classe.

• Piso salarial;

• Carga horária máxima de 
trabalho de 30h;

• Regulamentação da 
psicoterapia.



Conheça os membros da chapa

Tássio
Soares (TO)

Eduardo
Moita (PI)

Cristiana
Renner (SP)

Ezequiel
Tikuna (AM)

Magaly
Oliveira (AM)

Andrielli
Bessa (GO)

Nelson
Junior (PR)

Maria
Cláudia (SC)

Glauce 
Ferreira (GO)

Farley 
Carneiro (AL)

Karen 
Niebuhr (SC)

Leticia
Prazeres (AP)

Maria Das
Graças (AM)

Leila
Lemes (MG)

Moara
Gamba (MA)

Júlia
Pires (ES)

Eduardo
Pinho (TO)

Eneida
dos Reis (SP)

Maria do
Socorro (RO)

Marcelo
Melo (PI)

Walter
Salles (ES)

Elaine
Saad (SP)



Atuar junto ao Legislativo Federal e demais 
instituições necessárias para aprovar legislações 
sobre pautas de interesse da categoria, tais 
como carga horária de trabalho de 30 horas, piso 
salarial e regulamentação da psicoterapia e 
aquisição e uso privativos de testes psicológicos.
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Considerar a pluralidade do campo de defesa 
dos direitos humanos, em sua diversidade de 
territórios e contextos, promovendo-os e 
conectando-os às práticas profissional da 
psicologia e combatendo perspectivas 
colonialistas e etnocêntricas.
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EIXO
Exercício profissional em Psicologia 

EIXO
Direitos Humanos

Defender as instituições democráticas 
brasileiras apoiando a consolidação do Estado 
Democrático de Direito.
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EIXO
Psicologia e sua relação com  a sociedade

Administrar o Conselho Federal de Psicologia em 
consonância com os princípios da administração 
pública promovendo uma gestão transparente, 
célere e de atenciosa às demandas da categoria;
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EIXO
Gestão dos Sistema Conselhos

Aproximação com as entidades formadoras de 
profissionais em Psicologia nacionais e 
internacionais buscando a qualidade e constante 
atualização da formação ofertada.
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EIXO
Formação em Psicologia



Facebook: Toda Psicologia
LinkedIn: Toda Psicologia

Instagram: @toda.psicologia
Twitter: @todapsicologia

#VoteChapa22
Juntos para fazer a diferença!

Redes sociais
da Chapa 22


