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ATA 1687ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 1 

e trinta e quatro minutos, realizou-se a milésima sexcentésima octogésima sétima 2 

reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª 3 

Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) 4 

conselheiros (as), sendo estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana 5 

Ferri de Barros, Carla Biancha Angelucci, Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, 6 

Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de 7 

Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, 8 

Maria Orlene Daré, Alacir Villa Valle Cruces, Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, 9 

José Ricardo Portela, Lilihan Martins da Silva, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu 10 

Pessutto, Marly Fernandes dos Santos, Rita de Cassia Oliveira Assunção e Rosana 11 

Cathya Ragazzoni Mangini. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de 12 

Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais 13 

conselheiros (as): Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, Mariângela Aoki, 14 

Patrícia Unger Raphael Bataglia, Teresa Cristina Lara de Moraes, Marília Capponi, 15 

Roberta Freitas Lemos, Conselheiro Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme 16 

decisão da milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária 17 

de vinte e cinco de fevereiro dois mil e onze, Conselheiro Makilim Nunes Baptista – está 18 

afastado conforme decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião 19 

Plenária Ordinária de dezessete de junho de dois mil e onze, Conselheiro Fabio Souza 20 

dos Santos – está afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta 21 

Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze e 22 

Conselheira Teresa Cristina Endo – está afastada conforme decisão da milésima 23 

sexcentésima trigésima sexta Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois 24 

mil e doze. 1.2) Entrega de CIP – Há necessidade de agendar duas entregas de 25 

carteirinhas no mês de março e abril. Foi disponibilizada a tabela para que os 26 

conselheiros da região metropolitana registrem sua viabilidade de agenda. II) 27 

COMISSÃO DE ÉTICA - O conselheiro Leandro Gabarra sugeriu as seguintes 28 

modificações na composição da Comissão de Ética:  a) A colaboradora da Sede Camila 29 

Taraborelli Lopes Lara (CRP 06/99914) passa a ser membro; b) As colaboradoras Ligia 30 

Aparecida Farina Lopes (CRP 06/4706) e Odete Ribeiro da Silva (CRP 06/50169) não 31 

compõem mais a Comissão; b) As psicólogas Livia Gonsalves de Toledo (CRP 32 

06/81872), Rejane Galvão de Carvalho (CRP 06/54531) e o psicólogo Luis Fernando de 33 

Oliveira Saraiva se tornam membros; c) O psicólogo Thiago Galassi Maraccini (CRP 34 

06/96971) e a psicóloga Giseli de Fátima Assoni (CRP 06/72980) passam a ser 35 

colaboradores. Em seguida, cientificou o plenário que existem 356 (trezentos e 36 

cinquenta e seis) processos (PDE e PE) em trâmite. Esse número está reduzindo, 37 
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apesar do aumento de abertura de processos. Na próxima plenária apresentará os 38 

resultados dos mutirões de parecer e julgamento que a COE vem realizando. III) 39 

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – 3.1) Acompanhamento da Visita 40 

à Clínica Greenwood - A conselheira Graça Maria de Carvalho Camara relata que o 41 

Ministério Público e a Defensoria Pública fizeram, a partir de denúncia de violação aos 42 

direitos humanos, uma visita de inspeção na Clínica Greenwood, situada em Itapecerica 43 

da Serra, para analisar os prontuários dos pacientes. A Subsede de Sorocaba foi 44 

convidada a acompanhar a referida fiscalização que gerou um processo judicial e 45 

tramita em segredo de justiça. Trata-se de uma comunidade terapêutica privada com 46 

pacientes de elevado poder aquisitivo. Foi esclarecido que o CRP só poderá ter acesso 47 

às informações desse processo se entrar como parte denunciante. Complementou-se 48 

que o Promotor de Justiça de Sorocaba envolvido nesse processo também solicitou à 49 

Subsede de Sorocaba que informe se há psicólogos(as) atuando na Unidade Básica de 50 

Saúde de Itapecerica da Serra e como é a atuação de psicólogos(as) nesse espaço. 51 

Encaminhamento: O plenário entende que não cabe ao CRP entrar como parte do 52 

processo, mas manterá o contato com o Ministério Público para verificar a possibilidade 53 

de obter alguns dados do processo judicial amigavelmente. Se agendada uma reunião, 54 

será esclarecido acerca do caso da UBS de Itapecerica da Serra (Subsede de 55 

Sorocaba cuidará desse encontro). Como o Conselho Regional de Medicina do Estado 56 

de São Paulo também tem interesse em fechar a referida clinica, deve-se agendar uma 57 

reunião com esse Conselho. Outrossim,  a assessoria jurídica do CRP deverá dar vistas 58 

ao processo para saber se o processo está dando continuidade ou não. Sabendo as 59 

razões, cabe ao CRP estudo para reivindicar que o processo não tramite em segredo 60 

de justiça sob a alegação que o objeto do processo é de interesse público. Além disso, 61 

visando o cuidado na relação do CRP com a defensoria e com a promotoria, 62 

determinou-se oficiar a defensoria legitimando o processo de fiscalização, a importância 63 

da presença da defensoria na fiscalização e sua função social, reiterando o que o CRP 64 

fez e o que poderá fazer a partir de agora. Incumbiu à COF de elaborar essa minuta 65 

para assinatura da diretoria. 3.2) Fiscalização à CT Clinica Estância Ame Vida - Os 66 

desdobramentos da fiscalização à CT Clinica Estancia Ame Vida foram debatidos 67 

somente com a presença dos conselheiros, pois o plenário entende que existe um 68 

imperativo ético de manter em sigilo a discussão deste ponto. IV) COMORG DO VIII 69 

COREP-SP – 4.1) COREP - O conselheiro Leandro Gabarra expôs aos presentes a 70 

programação prevista para o VIII Congresso Regional de Psicologia que ocorrerá nos 71 

dias 26, 27 e 28 de abril de 2013. A proposta de regimento interno do COREP está 72 

sendo produzida. Na proposta também será contemplado como se elegem os 73 

delegados para o CNP, isto é, se individualmente ou por chapas, porém compete ao 74 

plenário do COREP a decisão sobre qual modalidade adotar. Também explicou que no 75 

VIII COREP será utilizado o programa do Sistema DataSus para as propostas nacionais 76 

e outro sistema criado pelo webmaster do CRP, Adolfo Benevenuto, para as propostas 77 
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regionais. A equipe de apoio do Datasus estará presente no COREP, juntamente com 78 

funcionários do Conselho Federal de Psicologia. Durante o próximo Fórum de Gestores, 79 

que ocorrerá nos dia 1º e 02 de março de 2013, será dado o treinamento para utilização 80 

da ferramenta de manuseio das propostas regionais aos conselheiros e gestores. 4.2) 81 

Entidades convidadas para o VIII COREP - Conforme artigo 12, item d, do 82 

Regulamento do Congresso Regional da Psicologia da 6ª região – VIII CNP, o plenário 83 

deve determinar quais entidades serão convidadas para o COREP, tendo em vista que 84 

há: 3 (três) vagas de representações regionais do FENPB – Fórum de Entidades 85 

Nacionais da Psicologia Brasileira, 4 (quatro) vagas de entidades da gestão pública 86 

estadual e 4 (quatro) vagas de movimentos sociais de nível estadual. 87 

Encaminhamento: A partir das indicações feitas, decidiu-se que sejam enviados 88 

convites para: Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP, Associação 89 

Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE e Sindicato dos Psicólogos 90 

do Estado de São Paulo, tendo em vista as 3 (três) vagas de representações regionais 91 

do FENPB – Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira previstas no 92 

Regulamento. Para definição das demais entidades, deliberou-se solicitar sugestões do 93 

plenário por e-mail e repassar à diretoria até a próxima semana. 4.3) Pré Congressos 94 

– Explicou-se que as propostas não serão separadas por temas. Por isso, a mesa 95 

diretora sugere que se adote o seguinte procedimento: os presentes devem se dividir 96 

em três grupos, sendo que cada grupo discute um dos três eixos. Em um primeiro 97 

momento, se faz uma votação simples e as escolhidas serão as que tiverem 50% mais 98 

um de votos. Caso ainda reste mais de dez propostas, rediscute-se as propostas mais 99 

votadas e busca-se consenso para atingir o teto de dez. Se algum profissional quiser 100 

debater alguma proposta que o grupo decidiu pela supressão, deve-se verificar se ela 101 

não foi contemplada em outras propostas que abordem temas mais abrangentes. 102 

Porém, frisou-se que compete ao coordenador do grupo mediar e garantir a construção 103 

e análise das propostas de forma grupal. Em seguida, lembrou-se que no VIII COREP 104 

as propostas serão rediscutidas e poderão ser novamente alteradas, aglutinadas ou até 105 

mesmo suprimidas. Encaminhamento: Decidiu-se que a Comorg do Corep fica 106 

incumbida de elaborar um regimento padrão para o pré-congresso e enviar para as 107 

subsedes como subsídio. 4.4) Colaboradores nos Pré-Congressos - Dentre as 108 

tarefas da Comissão Organizadora do Congresso Regional da Psicologia está a 109 

sistematização das propostas criadas nos eventos preparatórios e que serão analisadas 110 

nos Pré-Congressos. A conselheira presidenta, Carla Biancha Angelucci, explanou que 111 

essa sistematização facilitará os trabalhos nos pré-congressos. Frisou, também, que 112 

será garantido suporte técnico e político em todos os pré-congressos. Para isso, as 113 

Subsedes devem avaliar se é necessário convidar algum colaborador do CRP para que, 114 

se eleito, assuma a mesa diretora no Pré-Congresso e dessa forma, os gestores ficarão 115 

mais disponíveis para articularem com a categoria presente e auxiliarem na elaboração 116 

das propostas pelos grupos. Lembrou ainda a importância de se garantir nas propostas 117 
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que os processos adotados por essa gestão, por exemplo, a descentralização de 118 

tarefas da COE e COF, se tornem diretrizes (propostas regionais) para que 119 

permaneçam no próximo triênio. V) PARTICIPAÇÃO DO CRP-06 NO VIII 120 

CONGRESSO NORTE E NORDESTE (CONPSI), DE 08 a 11/05/2013, 121 

FORTALEZA/CE – A conselheira presidenta Carla Biancha Angelucci pede que o 122 

plenário avalie quais temáticas e interlocutores serão inscritos no VIII Congresso Norte 123 

e Nordeste, que ocorrerá entre os dias 08 e 11 de maio de 2013, em Fortaleza, Ceará. 124 

O prazo para submissão dos trabalhos foi prorrogado até 28/02/2013. A construção das 125 

mesas deverá ser interinstitucional e não há uma verba orçada para essa atividade. 126 

Nesse contexto, a mesa diretora informou que não haverá a possibilidade de o CRP 127 

custear os demais componentes da mesa. Caso a entidade não possa assumir tal 128 

despesa, negociar o custeio só para o dia da apresentação. Sobre as mesas, foram 129 

feitas três indicações: 1ª Mesa proposta - Psicologia e Religião. Os responsáveis pela 130 

articulação serão os conselheiros Luis Fernando de Oliveira Saraiva e Luiz Eduardo 131 

Valiengo Berni; 2ª Mesa proposta - Condições e relações de trabalho entre psicólogos 132 

com a participação do Conselho Federal de Psicologia e da Federação Nacional dos 133 

Psicólogos. O responsável pela articulação será o conselheiro Joari Aparecido Soares 134 

de Carvalho; 3ª Mesa proposta - Internação compulsória com o CRP-RJ ou CRP-MG ou 135 

CRP-RS e Defensoria Pública ou Ministério Público. Os responsáveis pela articulação 136 

serão os conselheiros Cássio Rogério Dias Lemos e Marília Capponi. 137 

Encaminhamento: O plenário aprovou o exposto e indicou como seu representante o 138 

conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva e a presidenta Carla Biancha Angelucci. 139 

Os responsáveis pela articulação de cada mesa proposta deverão também avaliar a 140 

possibilidade de enviar materiais institucionais para serem entregues durante o evento. 141 

VI) RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA – Para que membros atuais da Diretoria 142 

possam se candidatar à próxima gestão do CRP, eles devem deixar a Diretoria, no 143 

máximo, até o mês de março, uma vez que a data limite para inscrição de chapas é 144 

28/04/2013, último dia do COREP-SP; e para se candidatar para a próxima gestão do 145 

Conselho Federal de Psicologia, devem se afastar da Diretoria até o mês de abril, 146 

considerando que o prazo para inscrição da chapa nacional é 02/06/2013, último dia do 147 

VIII CNP. Pelo exposto, a mesa submeteu à aprovação do plenário a seguinte proposta: 148 

no mês de março, os atuais diretores, Luis Fernando de Oliveira Saraiva e Gabriela 149 

Gramkow deixariam suas funções na secretaria e tesouraria. Para essas funções, 150 

indicou-se, respectivamente, o conselheiro Leandro Gabarra e a conselheira Ana Ferri 151 

de Barros, que começam a acompanhar a diretoria a partir deste mês e, nas plenárias 152 

de março, ambos assumem efetivamente. Como os membros da diretoria não podem 153 

também assumir presidência de Comissão Regimental, o conselheiro Leandro Gabarra, 154 

atualmente Presidente da Ética, deve deixar o cargo e sugeriu-se que o cargo seja 155 

assumido oportunamente pelo conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva. No mês 156 

de abril, será feita a transição da presidência e da vice-presidência. Dessa forma, o 157 
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conselheiro Luiz Tadeu Pessutto e a conselheira Fernanda Bastos Lavarello começam 158 

a acompanhar as tarefas da diretoria durante o período de transição e, durante as 159 

plenárias de abril, será homologada essa substituição, com a saída das conselheiras 160 

Carla Biancha Angelucci e Maria de Fátima Nassif. Ao final dessas alterações, a 161 

composição da diretoria, em abril, ficará da seguinte forma: Leandro Gabarra na 162 

Presidência, Ana Ferri de Barros na Secretaria, Luiz Tadeu Pessuto na Tesouraria e 163 

Fernanda Bastos Lavarello na Vice-Presidência. Lembrou-se que o conselheiro Luiz 164 

Tadeu Pessutto só poderá assumir a diretoria se passar a conselheiro titular e, 165 

regimentalmente, um conselheiro suplente só vira titular se um titular pedir afastamento. 166 

A mesa propõe à plenária a análise do caso até abril deste ano. As conselheiras 167 

titulares Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini e Maria Orlene Daré se dispõem 168 

a pedir afastamento, porém a mesa indica que a função de coordenação de Subsede 169 

não sofra alterações, tendo em vista a delicadeza das articulações políticas feitas 170 

nessas jurisdições. Encaminhamento: Referendou-se que os conselheiros Leandro 171 

Gabarra e Ana Ferri de Barros compareçam às reuniões da atual diretoria a partir da 172 

próxima semana para acompanhamento das tarefas pertinentes ao cargo. VII) 173 

PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO - A coordenadora técnica Ivana Feijó informou 174 

quais departamentos e subsedes que já entregaram seu planejamento administrativo de 175 

2013. Há alguns setores e subsedes que não conseguiram finalizá-lo por motivo de 176 

férias de funcionário nesse momento. Discorre que muitas ações são voltadas à 177 

organização de dados, ao estímulo a melhoria na comunicação entre os 178 

departamentos, bem como pactuação de fluxos. É um modo de fazer os trabalhadores 179 

visualizarem os problemas internos e proporem soluções. VIII) ASSUNTOS 180 

ADMINISTRATIVOS – O Conselheiro Secretário Luis Fernando de Oliveira Saraiva 181 

explicou que, a partir de queixas sobre o elevado número de ausências de funcionários, 182 

o que vem prejudicando diretamente o andamento dos trabalhos no CRP, foi solicitado 183 

ao departamento de recursos humanos levantamento quantitativo e qualitativo dessas 184 

ausências para que o plenário verifique meios de intervenção. O gerente-geral 185 

Diógenes Pepe, apresentou tabela referente ao período de outubro, novembro e 186 

dezembro de 2012 informando a quantidade de horas de funcionários com atraso e 187 

ausentes por motivo de licença saúde, acompanhamento escolar/familiar e demais 188 

justificativas. Nesse trimestre se contabilizou 4.460 (quatro mil quatrocentas e sessenta) 189 

horas por faltas e atrasos, sendo 3.311 (três mil trezentas e onze) horas justificadas e 190 

1.139 (um mil cento e trinta e nove) horas injustificadas, o que equivale a 9 (nove) 191 

funcionários ausentes por mês. Constatou-se que grande parte das ausências médicas 192 

é por motivo de fisioterapia. Foi lembrado que o CRP contratou um profissional para 193 

aplicar ginástica laboral aos funcionários duas vezes na semana no horário de trabalho, 194 

mas devido à baixa adesão, cancelou-se esse serviço. Também explanou sobre o 195 

impacto financeiro do absenteísmo na folha de pagamento e mostrou que 2.357 (duas 196 

mil trezentas e cinquenta e sete) horas extras foram pagas no trimestre em análise, 197 
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correspondente a 6 (seis) funcionários a mais no mês. Pontuou-se que o Acordo 198 

Coletivo prevê 30 minutos semanais de atraso para o funcionário, porém o texto que 199 

descreve esta previsão não está bem redigido. O usufruto desse benefício deve ser 200 

considerado na pontuação da avaliação de desempenho, ponderou o plenário. Citou-se 201 

que há questões de cultura organizacional que precisam ser tratadas. Com relação à 202 

revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários o debate ocorreu somente com a 203 

presença dos(as) conselheiros(as). Encaminhamento: O conselheiro Joari Aparecido 204 

Soares de Carvalho analisará detalhadamente os dados apresentados pela gerência-205 

geral à luz do campo de saúde do trabalho. O gerente-geral e coordenadores(as) se 206 

reunirão para a construção de plano de enfrentamento para tal problemática. IX) 207 

POSICIONAMENTO DO CRP SOBRE CARGA HORÁRIA DE PSICÓLOGOS – A 208 

discussão desse ponto ocorreu em sigilo. X) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS 209 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário cientificou o plenário que no 210 

último mês foram aprovados: Pessoa física - 1145 inscrições novas; 85 reativações; 16 211 

inscrições secundárias; 17 inscrições por transferência; 09 suspensões de solicitação 212 

por desistência, 238 cancelamentos a pedido; 02 cancelamentos por óbito e 08 213 

cancelamentos por transferência. Pessoa jurídica - 17 registros, 07 cadastros, 04 214 

alterações contratuais e 13 cancelamentos a pedido. Total Geral de processos 215 

aprovados – pessoa física e jurídica: 1561 (um mil quinhentos e sessenta e um), 216 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XI) APRECIAÇÃO DE 217 

REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O plenário tomou conhecimento da relação de 218 

psicólogos para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Foram 219 

deferidos 06 (seis) na modalidade concurso, todos na área do Trânsito. Na modalidade 220 

curso deferiram: 07 na área do Trânsito, 12 na área da Psicologia Clínica, 04 na área 221 

da Psicologia Hospitalar, e 03 na área da Neuropsicologia, conforme folha anexa que é 222 

parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira 223 

presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luis 224 

Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada. 225 

São Paulo, vinte e dois de fevereiro de dois mil e treze. 226 

 

 

 

 

 

 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI 
Conselheira Presidenta 

 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA 
Conselheiro Secretário 


