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ATA 1691ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

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

trinta e cinco minutos, realizou-se a milésima sexcentésima nonagésima primeira 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, Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína 6 

Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando 7 

de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Maria Orlene Daré, Patrícia Unger Raphael 8 

Bataglia, Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, José Ricardo Portela, Lilihan Martins 9 

da Silva, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu Pessutto, Marília Capponi, Marly 10 

Fernandes dos Santos, Rita de Cassia Oliveira Assunção e Rosana Cathya Ragazzoni 11 

Mangini. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de Ausência - Foram 12 

consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais conselheiros (as): Carolina 13 

Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, 14 

Mariângela Aoki, Teresa Cristina Lara de Moraes, Alacir Villa Valle Cruces, Roberta 15 

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

da milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e 17 

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

conforme decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária 19 

Ordinária de dezessete de junho de dois mil e onze, Conselheiro Fábio Souza dos 20 

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) Filme Fundação Alana “Crianças, a alma do negócio” - A 25 

conselheira Maria de Fátima Nassif anunciou que o filme “Crianças, a alma do negócio” 26 

foi produzido pela Fundação Alana. Trata-se de um documentário sobre o consumismo 27 

infantil e a influência da publicidade sobre as crianças. É um importante subsídio para a 28 

realização de discussões sobre o tema. Há 3 (três) cópias do filme no CRP-06 29 

disponível para todos(as)  os(as) conselheiros(as). Cada coordenador de Subsede já 30 

recebeu a sua. A reprodução do material está autorizada. 1.3) Entrega de CIP - A 31 

tabela com as possíveis datas para entrega das carteirinhas foi disponibilizada aos 32 

conselheiros da região metropolitana para que indiquem sua disponibilidade para 33 

entrega de CIP, conforme solicita o departamento de atendimento. 1.4) Mudança na 34 

coordenação do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde - A Coordenação 35 

do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde se mantem com o Conselho 36 

Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. A conselheira Marília Capponi, 37 



 

 2 

representante do CRP-06 nesse Fórum, esteve presente na última reunião ocorrida no 38 

dia 21 de março de 2013, que debateu acerca do esvaziamento nas reuniões, o que 39 

prejudica na definição de posicionamentos que são em nome de vários Conselhos, mas 40 

muitos não estão presentes acompanhando as discussões. Por essa razão, o Fórum 41 

está organizando a realização de reunião com os presidentes dos Conselhos de Classe 42 

que o compõem para, a partir do seu Estatuto, fazer alguns questionamentos como: O 43 

fórum deve continuar a funcionar?  Qual a função do Fórum para o Conselho? O 44 

entendimento é de que, nas transições das gestões, as discussões/ações realizadas 45 

nesses espaços não são repassadas. A avaliação da conselheira Marília é de que o 46 

CRP-06 deve manter sua representação por ser um espaço importante de discussão 47 

com outras profissões. 1.5) Centro de referência técnica em psicologia e politicas 48 

públicas – CREPOP - Na busca da inserção do CREPOP nas ações junto à categoria 49 

e/ou estudantes, a conselheira Carla Biancha Angelucci informou que os funcionários 50 

do CREPOP estão participando das entregas de carteirinhas na sede do CRP-06 para 51 

divulgar os documentos de referência e explicar quais os processos de pesquisa. 52 

Pensando em oferecer o trabalho deles como recurso de gestão interna do CRP-06, os 53 

funcionários do CREPOP irão entrar em contato com as subsedes para poderem 54 

também auxiliar as comissões gestoras. Outra tarefa será a de, em interface com os 55 

projetos integradores, realizar reuniões com a categoria para discutir sobre os serviços 56 

que determinado documento de referência atende, verificando, assim, se está 57 

atualizado ou se está ultrapassado com a realidade atual de quem atua na área, 58 

criando assim, novas interlocuções. Haverá uma programação para isso. 1.6) 59 

Resultado da Auditoria Externa Contábil e Administrativa no CRP-06 – A auditoria 60 

contábil e administrativa do Sistemas Conselhos é feita uma vez ao ano. Foi realizada a 61 

auditoria externa no CRP-06. A conselheira Carla Biancha Angelucci lê o documento 62 

resultante dessa auditoria que apresenta apenas constatações e não indicações que 63 

devem ser destacadas ou que gerem algum tipo de preocupação. Foi evidenciada uma 64 

situação satisfatória em nível de gerenciamento de contas contábeis necessitando que 65 

a administração verifique alguns pontos de melhorias e sugestões contidos no relatório 66 

previamente dito. Não existe no relatório nenhuma observação negativa, sem 67 

anotações específicas, o que mostra a probidade desta gestão administrativa e 68 

financeira. 1.7) Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” - A 69 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” convidou o CRP-06 70 

para integrar seu conselho consultivo. Foi indicada a psicóloga Maria Auxiliadora de 71 

Almeida Cunha Arantes (CRP 06/27959) que já está participando das atividades 72 

atinentes, enquanto representante deste regional. 1.8) Seminário dos representantes 73 

do CRP-06 em órgãos de controle social - Uma das ações do Projeto Integrador 74 

Proposição de Políticas Públicas era ampliar a participação sistemática do CRP nos 75 
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órgãos de controle social. Para isso foi feito um levantamento e constatou-se que o 76 

CRP possui 48 representantes nesses espaços, em todo o estado. Sendo assim, o 77 

conselheiro Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, coordenador do PI PPP, avaliou 78 

juntamente ao grupo que essa ação deveria ser de qualificação desses profissionais e, 79 

por essa razão, foi organizada uma oficina que está programada para acontecer no dia 80 

6 de abril de 2013, no auditório do CRP. Será apresentado um panorama de todas as 81 

representações. Foram convidados para gerir essa capacitação: Frederico Soares de 82 

Lima do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste e Jorge Caiano, pesquisador do 83 

Instituto Polís. Esse evento será divulgado por e-mail, por meio do “Vou Contar pra 84 

vocês que...”. Pontuou-se a importância de dois colaboradores da Comissão de 85 

Assistência Social do CRP também participarem dessa atividade. 1.9) Conselho de 86 

Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo - A Prefeitura de São Paulo 87 

convidou o CRP-06 a participar do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da 88 

Cidade de São Paulo. Com a presença do prefeito, estão previstas 4 (quatro) reuniões 89 

neste ano. A primeira ocorrerá na terça-feira, dia 26 de março. Somente 1 (uma) 90 

representante da entidade poderá participar e será a conselheira presidenta, Carla 91 

Biancha Angelucci que preparou um kit institucional para apresentar na ocasião. II) 92 

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – 2.1) Fiscalizações nos CAPS – 93 

Foi relatado pela conselheira Graça Maria de Carvalho Camara que a Comissão de 94 

Orientação e Fiscalização tem recebido inúmeras solicitações do Ministério Público 95 

para fiscalizar os profissionais que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial, porém 96 

não é identificado nos pedidos quais as razões  para isso. É sabido pela COF que 97 

alguns desses trabalhadores não possuem CRP. Nesse contexto, a COF pretende 98 

realizar orientação presencial, em formato de roda de conversa, aos trabalhadores em 99 

serviços de saúde mental no dia 19/04, no auditório deste CRP. Houve sugestão de 100 

realizar esse evento com transmissão CRP WEBTV, mas a mesa diretora orientou que 101 

isso poderá constranger os profissionais presentes. Foi sugerida a elaboração de uma 102 

Nota Técnica e frisou-se a importância de o CRP se manifestar publicamente e cobrar 103 

atitudes das autoridades sobre as condições em que esses profissionais trabalham. 104 

Encaminhamento: Agendar uma reunião com o Ministério Público para verificar os 105 

pedidos encaminhados por eles e com o Centro de Atenção Psicossocial visando criar 106 

diretrizes de trabalho que auxiliem os psicólogos para o exercício da profissão. Foi 107 

aprovada a realização de rodas de conversa com os trabalhadores que atuam em 108 

serviços de saúde mental. 2.2) Reestruturação da Política de Orientação e 109 

Fiscalização - O Roteiro da Reestruturação da Política de Orientação e Fiscalização, 110 

proposto pelo Grupo de Trabalho Nacional, foi feito em torno das diretrizes do VII 111 

Congresso Nacional da Psicologia e será submetido à aprovação na APAF de 112 

dezembro de 2013. O Grupo mudou sua estrutura e solicitou que cada CRP fizesse 113 
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discussões em torno do conteúdo desse roteiro para que, a partir das contribuições de 114 

cada regional, fosse realizada uma atividade até março, porém, não foi concluída essa 115 

tarefa pelo CRP-06 por ocasião dos Pré-congressos. Encaminhamento: O plenário 116 

realizará uma reunião com a equipe técnica da COF, Comissão de Ética e 117 

Departamento de Atendimento para debater sobre o Roteiro da Reestruturação da 118 

Política de Orientação e Fiscalização. Será sugerido às Subsedes que durante o Fórum 119 

de Gestores façam a avaliação dos procedimentos de COF. A proposta final será 120 

apresentada nas plenárias de abril. Dessa forma, a secretaria deverá enviar ofício ao 121 

Conselho Federal de Psicologia solicitando ampliação de prazo para apresentar essas 122 

informações ao Grupo de Trabalho Nacional. 2.3) Inclusão de colaboradora para 123 

fazer fiscalizações na Subsede de Sorocaba – A conselheira Rosana Cathya 124 

Ragazzoni Mangini  anunciou a necessidade da colaboradora Priscila Marçal Fer 125 

(06/106813) auxiliar nas fiscalizações da Subsede de Sorocaba e submeter ao crivo do 126 

plenário. Encaminhamento: O plenário não se opôs. 2.4) Pedido de cancelamento de 127 

CIP após recebimento de denúncia pelo CRP – Ponto discutido em sigilo. III) 128 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS – 3.1) XXVII Congresso dos Secretários 129 

Municipais de Saúde (Consems) – Ocorreu entre os dias 5 e 8 de março, no Centro 130 

de Formação de Profissionais da Educação (CENFORPE), em São Bernardo do 131 

Campo, o XXVII Congresso dos Secretários Municipais de Saúde (Consems). 132 

Representando o CRP estiveram os seguintes conselheiros(as): Cássio Rogério Dias 133 

Lemos Figueiredo, Mariângela Aoki e Teresa Cristina Lara de Moraes comentam que o 134 

estande do CRP-06 teve grande sucesso e o material levado não foi suficiente, mesmo 135 

tendo sido divulgado apenas nesse espaço pois, havia uma regra de não poder 136 

distribuir materiais nas salas do evento. 3.2) 7° Congresso Norte e Nordeste de 137 

Psicologia (Conpsi) – Foram inscritas duas mesas no 7° Congresso Norte e Nordeste 138 

de Psicologia (Conpsi), que acontecerá entre os dias 8 e 11 de maio em Fortaleza/CE, 139 

a saber: Mesa 1: PSICOLOGIA, RELIGIÃO E LAICIDADE: RELAÇÕES POSSÍVEIS NA 140 

DEFESA DE DIREITOS HUMANOS - Proponente: Carla Biancha Angelucci, 141 

conselheira presidente do CRP-06, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, conselheiro do 142 

CRP-06, e José Henrique Lobato Vianna , Doutor em Psicologia Social UERJ e 143 

colaborador do CRP-RJ. Mesa 2: PSICOLOGIA, TRABALHO E EXERCÍCIO 144 

PROFISSIONAL - DESAFIOS PARA A GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145 

COM QUALIDADE - Coordenadora e proponente: Carla Biancha Angelucci, conselheira 146 

presidente do CRP-06, Fernanda Lou Sans Magano, da Federação Nacional de 147 

Psicólogos, e Adriana Eiko Matsumoto, conselheira do Conselho Federal de Psicologia. 148 

Foi proposto distribuir “panfletos” a fim de divulgar o trabalho desenvolvido pelo CRP-149 

06.  Encaminhamento: Autorizada a distribuição dos seguintes materiais no 7º Conpsi: 150 

1.000 (um mil) folhetos sobre internação compulsória, folhetos sobre a campanha “Não 151 
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há cura para quem não está doente”, 100 (cem) livros “Psicologia, Violência e Direitos 152 

Humanos” e a publicação da 2ª edição do livro “Álcool e outras Drogas” para esse fim, 153 

porém, se não ficar pronto a tempo, providenciar panfletos que divulguem essa 154 

publicação indicando o link para acesso ao seu conteúdo na internet. 3.3) XI 155 

Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional - O XI Congresso 156 

Nacional de Psicologia Escolar e Educacional (CONPE) ocorrerá de 14 a 17 de agosto 157 

de 2013 na Universidade Federal de Uberlândia – UFU/MG. A conselheira presidente, 158 

Carla Biancha Angelucci, foi convidada para participar na comissão cientifica do 159 

Congresso e deve, necessariamente, propor atividades. Sugeriu a criação das 160 

seguintes mesas: Mesa 1) O que a psicologia requer da educação, composta por um 161 

representante da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - 162 

ABRAPEE e pela Profa. Pesquisadora Alayde Digiovanni, diretora da Associação 163 

Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP; Mesa 2) Medicalização do Aprender, 164 

Judicialização na Educação e a Patologização da Sexualidade para ser discutida na 165 

educação, representada por: conselheira presidente do CRP-06, Carla Biancha 166 

Angelucci, conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva e um(a) representante do 167 

CRP-RJ, a ser convidado(a). Encaminhamento: O assunto será repautado em junho 168 

para pensar as formas de divulgação do XI Congresso Nacional de Psicologia Escolar e 169 

Educacional (CONPE) que ocorrerá de 14 a 17 de agosto de 2013 na Universidade 170 

Federal de Uberlândia – UFU/MG. 3.4) IV Simposio Internacional sobre 171 

Patologización de la infância - A conselheira e presidente do CRP-06, Carla Biancha 172 

Angelucci, foi convidada para participar do IV Simposio Internacional sobre 173 

Patologización de la infância que ocorrerá de 6 a 8 de junho em Buenos Aires, 174 

Argentina. Como o tema desse evento é relacionado com o Projeto Integrador 175 

Medicalização, Patologização e Judicialização da Vida, foi feita a indicação do 176 

conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva e da gestora da Subsede da Baixada 177 

Santista e Vale do Ribeira, Mirnamar Pinto de Fonseca Pagliuso, ambos colaboradores 178 

do Projeto Integrador supramencionado. Porém, para que se possa manter essas 3 179 

(três) representações, se faz necessário que os recursos destinados ao PI 180 

Medicalização sejam remanejados. Para essa avaliação, ponderou-se o custo envolvido 181 

por se tratar de atividade internacional e a importância de irem pessoas com 182 

características de intervenções que sejam diferentes entre si para que agreguem ao 183 

congresso diferentes visões. Encaminhamento: O Projeto Integrador Medicalização, 184 

Judicialização e Patologização deverá avaliar as questões levantadas para serem 185 

discutidas nas próximas plenárias. 3.5) Congresso Internacional sobre Drogas: lei, 186 

saúde e sociedade - A conselheira Marilia Capponi discorre sobre o Congresso 187 

Internacional sobre Drogas: lei, saúde e sociedade que ocorrerá de 3 a 5 de maio de 188 

2013 no Museu Nacional da República, Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF que 189 
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foi idealizado para fomentar o intercâmbio entre autoridades governamentais, ex-chefes 190 

de Estado, especialistas internacionais de diversas áreas do conhecimento e 191 

representantes da sociedade. O evento é uma iniciativa conjunta da Universidade de 192 

Brasília (UnB), Conselho Federal de Psicologia, Instituto Brasileiro de Ciências 193 

Criminais, Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Psicoativos e da Associação 194 

Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos. Essa atividade contará com a 195 

presença de reconhecidos representantes do Brasil, América Latina, Europa e Estados 196 

Unidos nas diversas áreas do conhecimento relacionadas aos seguintes temas: 197 

segurança pública, política, educação, cultura, medicina e saúde pública. Ressalta a 198 

importância do CRP-06 nesse congresso, pois será uma oportunidade de levar as 199 

discussões presentes no momento e, assim, levar todo o material que fomenta as ideias 200 

deste regional. Encaminhamento: Homologou-se a ida de duas pessoas a serem 201 

definidas posteriormente pelo Projeto Integrador Proposições de Políticas Públicas. 202 

Deve-se pensar nos conteúdos que serão levados e explicitação do tratamento que se 203 

mostra mais eficiente frente à internação compulsória. IV) ARTICULAÇÃO DA LEI 204 

ANTIDROGAS PL 7633/10 – Marília Capponi diz que estão acontecendo articulações 205 

em relação ao PL 7633/10, que altera a lei de drogas, que está em regime de urgência 206 

na Câmara dos Deputados, para ampliar a pena para usuários de drogas. É 207 

interessante que o CRP-06 vá à audiência pública, que acontecerá em Brasília, dia 02 208 

de abril. Encaminhamentos: O Plenário decidiu que a conselheira Marília Capponi 209 

comparecerá à audiência. V) EVENTO “DROGAS E DIREITOS HUMANOS – 210 

ENCONTRO ESTADUAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO 211 

PSICOSSOCIAL - Nos dias 24 e 25 de abril, das 8h às 18h na Assembleia Legislativa 212 

de São Paulo ocorrerá o Encontro Estadual sobre Políticas Públicas de Atenção 213 

Psicossocial. O encontro discutirá políticas públicas sobre drogas e comunidades 214 

terapêuticas. Encaminhamento: O plenário submeteu ao crivo do Projeto Integrador 215 

Proposição de Políticas Públicas a indicação de representante no evento. VI) 216 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro 217 

secretário cientificou o plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 875 218 

(oitocentas e setenta e cinco) inscrições novas; 87 (oitenta e sete) reativações; 8 (oito) 219 

inscrições secundárias; 36 (trinta e seis) inscrições por transferência; 365 (trezentas e 220 

sessenta e cinco) cancelamentos a pedido; 3 (três) cancelamentos por óbito e 41 221 

(quarenta e um) cancelamentos por transferência. Pessoa jurídica - 12 (doze) registros, 222 

8 (oito) cadastros e 16 (dezesseis) cancelamentos a pedido. Total Geral de processos 223 

aprovados – pessoa física e jurídica: 1.451 (um mil quatrocentos e cinquenta e um), 224 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. VII) APRECIAÇÃO DE 225 

REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O plenário tomou conhecimento da relação de 226 

psicólogos para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Foi deferido 227 
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na modalidade concurso 1 (um) na área do Trânsito. Na modalidade curso deferiram: 228 

20 (vinte) na área do Trânsito, 16 (dezesseis) na área da Psicologia Clínica, 8 (oito) na 229 

área da Psicologia Hospitalar e 4 (quatro) na área da Neuropsicologia, conforme folha 230 

anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora 231 

conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário 232 

Luis Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 233 

assinada. São Paulo, vinte e dois de março de dois mil e treze. 234 

 

 

 

 

 

 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI 
Conselheira Presidenta 

 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA 
Conselheiro Secretário 


