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CARTA DE APOIO À CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE  

DIREITOS LGBTI+ NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

Curitiba, 20 de agosto de 2021. 

 

Excelentíssimas (os) Senhoras (es) Vereadoras (es),  

 

O Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná (CRP-PR), 
autarquia federal com função de orientação, fiscalização e disciplina do 
exercício profissional de Psicólogas(os) do Paraná, atuando em conformidade 
à Lei Federal 5.766/1971, vem, por meio desta carta, manifestar apoio à 
criação do Conselho Municipal de Direitos LGBTI+ no Município de 
Maringá. 

O Código de Ética Profissional dos Psicólogos (Resolução CFP nº 
010/2005) afirma, em sua apresentação, que a Psicologia brasileira possui a 
responsabilidade de fundamentar-se teórica e tecnicamente, como ciência e 
profissão, em princípios éticos e políticos como: igualdade, não discriminação, 
respeito à autonomia e diversidade das pessoas e coletivos, e reconhecimento 
da diversidade social.  

Entendemos que os conselhos municipais são instrumentos de 
protagonismo social no processo de descentralização das Políticas Públicas 
relacionando as ações promovidas pelo Estado e a sociedade civil. Sendo 
assim, a proposta de apoio a criação do Conselho Municipal de Direitos 
LGBTI+ no município de Maringá, é congruente com a posição e compromisso 
da Psicologia brasileira em atuar em direção ao fortalecimento dos processos 
de democratização do país e suas territorialidades. 

Nesse sentido, o Conselho Municipal de Direitos LGBTI+ tem por 
objetivo construir e acompanhar Políticas Públicas de promoção dos Direitos 
Humanos das pessoas LGBTI+, buscando o alcance da igualdade e a 
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superação da discriminação e de todo e qualquer ato de segregação em razão 
de orientação sexual e/ou identidade ou expressão de gênero. 

Desta forma, e considerando a histórica luta da Psicologia brasileira por 
igualdade e promoção do desenvolvimento de sujeitos, grupos e instituições, o 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná manifesta apoio à criação do 
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS LGBTI+ NO MUNICÍPIO DE 
MARINGÁ e solicitamos, respeitosamente, às (aos) Vereadoras (es) de 
Maringá, voto favorável para a aprovação do projeto de lei apresentado. 

 Certos de contar com seu apoio, 

 

Psic. CELIA MAZZA DE SOUZA 
Psicóloga (CRP-08/02052) 

Conselheira-Presidente – XIV Plenário 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 

 

Me. PAULO SÉRGIO PEREIRA RICCI 
Psicólogo (CRP-08/17457) 

Colaborador da Comissão de Direitos Humanos - Sede Maringá 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 

 
Ma. DANIELE DA SILVA FÉBOLE 

Psicóloga (CRP-08/22623)   
Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos - Sede Maringá 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 

 Assinaturas digitalmente reconhecidas de acordo com o comprovante anexo. 
 

 
 
 
Às (Aos) Exmas. (os) Sras. (es) Vereadoras (es) 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ-PR 
 
Por e-mail  
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