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ATA 1692ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

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

e sete minutos realizou-se a milésima sexcentésima nonagésima segunda reunião 2 

Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à 3 

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 14 (catorze) conselheiros (as), 4 

sendo estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana Ferri de Barros, 5 

Carla Biancha Angelucci, Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, 6 

Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira 7 

Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Maria Orlene Daré, José Ricardo Portela, Lilihan 8 

Martins da Silva, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu Pessutto e Marly Fernandes 9 

dos Santos. Também esteve presente o gestor da Subsede de Sorocaba Sérgio 10 

Augusto Garcia Júnior. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de 11 

Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais 12 

conselheiros (as): Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda Bastos 13 

Lavarello, Gabriela Gramkow, Mariângela Aoki, Patrícia Unger Raphael Bataglia, 14 

Teresa Cristina Lara de Moraes, Alacir Villa Valle Cruces, Cássio Rogério Dias Lemos 15 

Figueiredo, Marília Capponi, Rita de Cassia Oliveira Assunção, Roberta Freitas Lemos, 16 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Conselheiro Leonardo Lopes da Silva – está 17 

afastado conforme decisão da milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião 18 

Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro dois mil e onze, Conselheiro Makilim 19 

Nunes Baptista – está afastado conforme decisão da milésima quingentésima 20 

sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de dezessete de junho de dois mil e 21 

onze, Conselheiro Fábio Souza dos Santos – está afastado conforme decisão da 22 

milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de 23 

fevereiro de dois mil e doze e Conselheira Teresa Cristina Endo – está afastada 24 

conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta Reunião Plenária 25 

Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) Assuntos Administrativos – O 26 

conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva informou que o estudo sobre o 27 

absenteísmo dos funcionários do CRP, deliberação das plenárias de fevereiro, não foi 28 

finalizado. Sendo assim, o assunto será tratado nas plenárias ordinárias de abril, bem 29 

como as definições de ações do CRP para a revisão do Acordo Coletivo, tendo em vista 30 

a realização da Mesa de Negociação com o Sindicato dos Trabalhadores das 31 

Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado 32 

de São Paulo - Sinsexpro. Na ocasião estarão representando o CRP: as conselheiras 33 

Ana Ferri de Barros, Gabriela Gramkow e os conselheiros Leandro Gabarra e Luis 34 

Fernando de Oliveira Saraiva, tendo em vista as transições de tesouraria e secretaria. 35 

1.3) Financeiro – Há de saldo em banco: R$ 14.578.187,46 (quatorze milhões, 36 

quinhentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 37 

arrecadação: R$ 9.241.446,90 (nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, 38 
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quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), que equivale a 37% do 39 

previsto. Houve 2.287 (duas mil, duzentas e oitenta e sete) novas inscrições, 761 40 

(setecentas e sessenta e uma) inscrições canceladas e nenhuma reativação, informou 41 

o conselheiro Leandro Gabarra. 1.4) Regime Jurídico Único – O Gerente-Geral 42 

Diógenes Pepe contou que entre os Conselhos de Classe existe dúvida se, enquanto 43 

autarquia, o regime trabalhista que deve ser seguido é a Consolidação das Leis 44 

Trabalhistas (CLT) ou a Lei nº 8112/90 que trata sobre o Regime Jurídico Único (RJU). 45 

Não há nenhum comunicado oficial do Conselho Federal de Psicologia até o momento 46 

sobre o assunto. Na Bahia, após a publicação de edital de abertura de concurso público 47 

para contratação de funcionários por regime celetista para o CRP-03, o Ministério 48 

Público daquele estado determinou que o concurso fosse suspenso por entender que 49 

deve haver as contratações pelo RJU. Há questionamentos, por exemplo, sobre quem 50 

será o administrador da conta do fundo de garantia dos trabalhadores, dentre tantos 51 

outros. Todo esse debate ainda está em andamento. 1.5) Cadastro Nacional – O 52 

Gerente-Geral Diógenes Pepe informou ao plenário que o Cadastro Nacional já está em 53 

uso, porém ainda estão realizando algumas adequações no sistema de atualização dos 54 

dados cadastrais dos psicólogos devido a inconsistências nos acessos feitos pela 55 

categoria. Estima-se que em até 10 (dez) dias tudo se normalize e fique em um padrão 56 

único de acesso. II) APROVAÇÃO DA ATAS DA PLS 1672ª (30/11/2012) E 1673ª 57 

(1º/12/2012) - O conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva submeteu à apreciação 58 

e aprovação do plenário os registros das sessões plenárias do CRP-06 59 

correspondentes a 1672ª de 30/11/2012 e 1673ª de 1º/12/2012. Foram indicadas as 60 

seguintes modificações: Na Ata 1672, de 30/11/2012, nas linhas 193 e 194 que trata da 61 

“Comissão de Orientação e Fiscalização”. Na ata 1673, de 1º/12/2012 não houve 62 

sugestão de alteração. Encaminhamento: Considerada a modificação assinalada, o 63 

plenário homologou as atas das reuniões plenárias ordinárias 1672ª (30/11/12), 1673ª 64 

(1º/12/12). III) AVALIAÇÃO DO EGRESSO – A conselheira Carla Biancha Angelucci 65 

relatou que existem propostas de exames que condicionam a aprovação neste exame 66 

para que se possa exercer a profissão, igual à OAB. O CRP está sendo demandado 67 

para se posicionar a respeito, inclusive recebeu convite do Conselho Regional de 68 

Medicina do Estado de São Paulo para uma atividade atinente ao tema mas, por falta 69 

de acúmulo, a diretoria avaliou que não caberia tal participação. Lembrou-se que esse 70 

assunto surgiu no VII Congresso Nacional de Psicologia. Encaminhamento: Para 71 

iniciar a discussão concernente à avaliação do egresso, determinou-se a criação de um 72 

grupo de trabalho com uma ou duas pessoas do Projeto Integrador Mundo do Trabalho 73 

e do Projeto Integrador Democratização e Participação para subsidiar a plenária e, 74 

dessa forma, criar convicção sobre o tema. A ABEP será convidada a participar desse 75 

grupo e a proposta poderá ser trazida a debate nas plenárias do mês de abril. IV) 76 

POVOS INDÍGENAS – 4.1) Informe sobre a Reunião da CNDH-CFP– O Conselho 77 

Federal de Psicologia convocou representantes da Comissão de Direitos Humanos dos 78 
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CRPs para participarem da reunião da Comissão Nacional de Direitos Humanos, em 79 

Brasília, no dia 09 de março. A chamada para esse encontro é porque a CNDH está 80 

propondo a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena e também devido 81 

a um evento nacional com enfoque na saúde mental indígena que o CRP do Mato 82 

Grosso do Sul está organizando. Por essa razão, o conselheiro Luiz Eduardo Valiengo 83 

Berni, coordenador do Grupo de Trabalho Povos Indígenas, assumiu tal representação 84 

por este regional. Ele contou que estiveram presentes dez regionais e que cada um 85 

deles discorreu sobre suas ações locais. 4.2) I Encontro Nacional de Povos 86 

Indígenas Psicologia e Direitos Humanos – Ocorrerá, nos dias 08 e 09 de agosto de 87 

2013, o I Encontro Nacional de Povos Indígenas Psicologia e Direitos Humanos, em 88 

Mato Grosso do Sul. O evento terá 3 (três) mesas, a saber: A reforma psiquiátrica 89 

antimanicomial e as Políticas Públicas de Atenção à Pessoa Indígena; Povos Indígenas 90 

e a Conferência Nacional de Saúde Indígena; e, O Sistema Conselhos e o 91 

Compromisso da Psicologia com os Povos Indígenas. Os CRPs deverão discutir em 92 

suas respectivas plenárias a possibilidade de abordagem da questão indígena por meio 93 

de alguma atividade local. Citou-se que os CRPs menores, onde se localiza grande 94 

parte da população indígena - como o CRP-20 (AM-RO-RR-AC) - têm dificuldade em 95 

compor discussões importantes como esta devido às limitações financeiras. Em São 96 

Paulo, o auditório do CRP-SP está reservado para um evento, no dia 29 de junho, que 97 

visa dialogar a questão indígena no contexto urbano, inclusive o mundo do trabalho. A 98 

proposta é ter 3 (três) mesas, focando de maneira mais ampla os direitos humanos. 99 

Esse evento resultará na confecção de caderno temático. Toda essa ação já estava 100 

prevista no Planejamento Estratégico. O produto desta reflexão será enviado ao I 101 

Encontro Nacional de Povos Indígenas Psicologia e Direitos Humanos, organizado pelo 102 

CRP-MS. Encaminhamento: Ao término do debate, o plenário recomendou que na 103 

atividade de 29 de junho a discussão sobre a saúde indígena utilize o tema saúde 104 

mental, tendo em vista a amplitude que a temática permite, bem como dissemine o 105 

debate junto à área da assistência social e nas ações do CRP foi lembrada a 106 

importância de sempre pensar na qualificação das políticas públicas de tal maneira que 107 

ela acolha também os povos indígenas. 4.3) I ENEI – Encontro Nacional de 108 

Estudantes Indígenas – A Universidade Federal de São Carlos está organizando o I 109 

Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, programado para o início de setembro. 110 

Será um grande encontro que congregará estudantes universitários indígenas para 111 

discutir o ensino superior para Povos Indígenas. Estima-se a presença de 600 112 

(seiscentos) indígenas de todo o Brasil participando deste evento, que também 113 

comporá para o aquecimento da 5ª Conferência de Saúde Indígena. O Conselho 114 

Federal de Psicologia e este CRP estarão apoiando o evento, disse o conselheiro Luiz 115 

Eduardo Valiengo Berni. 4.4) Grupo de Trabalho Nacional de Saúde Indígena do 116 

Ministério da Saúde - O Ministério da Saúde convidou o CRP SP para participar do GT 117 

Nacional de Saúde Indígena que tem o foco de colocar a saúde indígena em pauta. Tal 118 
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convite foi transmitido direta e nominalmente a: Luiz Eduardo Valiengo Berni, Lumena 119 

Celi Teixeira, Edinaldo dos Santos Rodrigues e Danilo Silva Guimarães, todos são 120 

membros do Grupo de Trabalho Psicologia e Povos Indígenas do CRP-SP. 4.5) Pedido 121 

de apoio financeiro para transporte de indígenas – O CRP-SP recebeu pedido de 122 

apoio a evento da Associação República Guarani para custeio de um ou dois 123 

microônibus/van para condução de aproximadamente 40 (quarenta) indígenas do litoral 124 

norte e litoral sul de São Paulo para a Capital, ida e volta, partindo dia 26 de junho e 125 

retornando em 30 de junho. Eles participarão de um evento indígena no Jaraguá que 126 

ocorrerá em dois dias e no terceiro dia, os indígenas irão divulgar o resultado dessa 127 

atividade na Universidade de São Paulo. O CRP foi convidado a participar. 128 

Encaminhamento: Aprovado o custeio de transporte para deslocar os indígenas do 129 

litoral sul e norte para a capital, ida e volta, somente. V) APAF (18 e 19 de maio de 130 

2013, em Brasília/DF) – 5.1) Inclusão de Pontos – O plenário decidiu solicitar que 131 

seja pautado na próxima APAF: posicionamento contrário ao PL Terceirização que 132 

preveem a liberação da terceirização no Brasil; Plano de Contingências e, na reunião de 133 

presidentes, a Avaliação de Egressos. Encaminhamento: Na próxima plenária serão 134 

apresentadas as justificativas dos pontos pleiteados. 5.2) Estudo sobre Conciliação e 135 

Ética – Esse assunto foi pautado na APAF de dezembro de 2012, a pedido deste CRP, 136 

que deliberou pela realização de oficina a partir do mês de março de 2013 sobre a 137 

realização de conciliação em processos ético em fase de PDE. Todavia, a conselheira 138 

Carla Biancha Angelucci soube, do conselheiro federal Aluizio Brito, que a proposta do 139 

Conselho Federal de Psicologia é fazer um trabalho de preparação dos dados a partir 140 

dos documentos deste CRP e realizar um seminário com transmissão on line para os 141 

CRPs, a partir dos questionamentos enviados por eles e não mais a oficina, tampouco 142 

evento presencial, porque este ano ocorrerá troca de gestão e o prazo não será 143 

suficiente. Dessa forma, o trabalho já estará iniciado para que a próxima gestão consiga 144 

cumprir a tarefa de alterar o Código de Processamento Disciplinar. Para organizar isso, 145 

haverá uma reunião telefônica. Encaminhamento: Reenviar o material sobre Estudo de 146 

Conciliação e Ética ao Conselho Federal de Psicologia após revisão do teor pela 147 

Coordenadora Técnica Ana Paula Pereira Jardim e Conselheira Gabriela Gramkow. 148 

5.3) Delegação do CRP-06 – Foram indicados: (1) delegados: Carla Biancha 149 

Angelucci, Leandro Gabarra e Luiz Tadeu Pessutto; (2) suplentes: Luiz Eduardo 150 

Valiengo Berni e Joari Aparecido Soares de Carvalho. Encaminhamento: Diante da 151 

exposição em tela, os presentes referendaram as indicações suscitadas com a 152 

observação de que, após recebimento da proposta de pauta da APAF, a  delegação 153 

poderá sofrer alteração pelo Plenário por e-mail. 5.4) Texto do Grupo de Trabalho 154 

Nacional sobre a Laicidade da Psicologia – Um dos encaminhamentos da última 155 

APAF foi a construção de um texto que preparasse a discussão sobre a Laicidade da 156 

Psicologia, tarefa designada ao representante do CRP-SP, conselheiro Luiz Eduardo 157 

Valiengo Berni. Seu texto traz a problemática do tema, a diversidade da psicologia, o 158 
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posicionamento do Sistema Conselhos, bem como a religião, relacionando aos dados 159 

do Censo e faz um panorama geral do cenário das defesas existentes contra o Sistema 160 

Conselhos. A mesa diretora frisou a importância do posicionamento do Sistema 161 

Conselhos ser claro ao mostrar que a Psicologia não é contra nenhuma religião. A 162 

laicidade permite a diversidade religiosa. Citou-se que o discurso da Psicologia é 163 

defensivo, o que também deve ser revisto. VI) REPRESENTANTE DO CRP NA 164 

CÂMARA TÉCNICA DE BIOÉTICA – A representante do CRP na Câmara Técnica de 165 

Bioética do Conselho Regional de Medicina será a conselheira Maria Orlene Daré. 166 

Encaminhamento: A secretaria deverá enviar ofício fazendo a alteração da 167 

representação do CRP na Câmara Técnica de Bioética do Cremesp. VII) BENEFÍCIOS 168 

PARA OS(AS) PSICÓLOGOS(AS) – A diretoria do CRP recebe muitas propostas para 169 

estabelecimento de parcerias com empresas que ofertam benefícios à categoria, por 170 

exemplo, divulgação de espaços que podem ser locados para montar consultório, 171 

descontos em planos médicos, sessões de teatro, etc. Como esse assunto já foi 172 

abordado pela gestão passada, foi resgatada a ata da reunião plenária que tratou do 173 

assunto. O conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva cientificou os presentes da 174 

discussão e dos encaminhamentos feitos na época. Nesse momento, o plenário 175 

pontuou que: a) há contradições nas ações do CRP quando licita plano de saúde 176 

privado aos funcionários e defende politicamente que se deve fortalecer o SUS ou 177 

ainda quando contrata empresa terceirizada para prestar serviços e não aprova a 178 

terceirização de mão-de-obra; b) existem organizações que, se estabelecida parceria, 179 

podem oferecer contrapartidas que desonerem o CRP em algumas ações, por exemplo, 180 

auxílio na publicação de um livro; c) a manutenção do convênio com o SESC em 181 

âmbito estadual foi avaliado de forma bastante positiva; d) devem prevalecer ações de 182 

cunho cultural, pois isso beneficiará a categoria, inclusive, na sua atuação; e) as 183 

parcerias não devem gerar ônus ao CRP, ou seja, disponibilização de mala-direta, 184 

mailings, dentre outros; f) estabelecer qualquer tipo de parceria para beneficiar a 185 

categoria em período de eleição tornará a ação de caráter eleitoreiro; g) fazer 186 

convênios médicos e odontológicos não cabe ao CRP; h) O uso do boletim para 187 

divulgar parcerias deverá ocorrer em momentos pontuais e não constantemente. i) Há 188 

proposta de realizar reunião institucional com outras entidades da Psicologia e com o 189 

grupo político para verificar e pactuar como o CRP irá cuidar disso. Encaminhamento: 190 

O plenário entende que esta discussão sobre convênio deve ser feita pelo grupo político 191 

“Cuidar da Profissão”, mas solicita ao Projeto Integrador Democratização e Participação 192 

que se inicie o debate para construir critérios. A conselheira Janaína Leslão Garcia e o 193 

conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho auxiliarão na tarefa. Fica registrado 194 

que o plenário entende que parcerias devem ser para ações de cunho cultural e com 195 

entidades que não visem a lucro ou tenham qualquer contrapartida de favorecimento ao 196 

CRP. VIII) VIII COREP – 8.1) Convidados – No regulamento está previsto 4 (quatro) 197 

vagas para representantes de movimentos sociais. Os 3 (três) mais votados pelo 198 
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plenário foram: Fórum Popular de Saúde, Frente Estadual de Drogas e Direitos 199 

Humanos e Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo. Há mais uma vaga a ser 200 

preenchida e deve ser decidido entre os próximos colocados na votação que são: 201 

Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo e a Rede de Saúde Mental e 202 

Economia Solidária. Encaminhamento: Determinou-se que o Fórum de Assistência 203 

Social da Cidade de São Paulo seja o quarto movimento social convidado a participar 204 

do VIII COREP. 8.2) Balanço Geral dos Pré-Congressos – Foi apresentada uma 205 

tabela que traz o número de delegados eleitos em todos os Pré-Congressos pelo 206 

conselheiro Leandro Gabarra. Foram eleitos 178 delegados e 15 estudantes no estado. 207 

Seus nomes serão disponibilizados no site. Com esse resultado, o CRP conseguiu 47% 208 

de representação - média nacional - de acordo com informação da Comissão 209 

Organizadora Nacional. Citou-se que outros CRPs não atingiram o número de 210 

representantes mínimo para o Congresso Regional de Psicologia. As propostas dos 211 

eventos preparatórios serão retiradas do site para divulgar apenas as propostas 212 

aprovadas nos Pré-Congressos nesse momento. Porém, objetiva-se fazer uma série 213 

histórica das propostas, desde sua criação nos eventos preparatórios até a 214 

sistematização para o COREP a fim de serem amplamente divulgadas no site. Em 215 

seguida, o plenário teceu considerações sobre: (I) Comorg: A sistematização das 216 

propostas auxiliou na discussão nos Pré-Congressos; (II) Participação da categoria: em 217 

Bauru observou-se a participação, também, de novos psicólogos. Já na região 218 

metropolitana, é necessáro buscar maior aproximação com a categoria. Na jurisdição 219 

da Subsede Vale do Paraíba não houve participação de gestores e colaboradores da 220 

gestão anterior, bem como docentes e acadêmicos da região. Sendo assim, deve-se 221 

garantir a participação social discutindo com a categoria sobre a importância da 222 

inserção deles no debate e fazê-los acreditar no processo de transformação a partir da 223 

mobilização. Todavia, lembrou-se que há setores da psicologia que não concordam 224 

com o processo de realização do Congresso Nacional da Psicologia e não participam 225 

das atividades por serem contra esse método democrático; Divulgação: A divulgação foi 226 

somente eletrônica e o não envio de correspondência pode ter diminuído a participação 227 

da categoria, porém o quórum foi baixo na maioria dos pré-congressos. Na Baixada 228 

Santista, os profissionais que participaram dos eventos preparatórios foram convidados 229 

também por telefone para o Pré-Congresso. Outras Subsedes divulgaram suas 230 

atividades atinentes ao CNP em folder e enviaram por mala direta. Nesse contexto, 231 

surgiu a proposta de readequar os dados de divulgação conciliando as 232 

correspondências impressas com as eletrônicas de tal forma que as mensagens sejam 233 

complementares e não repetitivas; Prazos: Os prazos para a realização das atividades 234 

podem prejudicar na mobilização junto à categoria. A título de exemplo, São José do 235 

Rio Preto realizou seus eventos preparatórios com bastante antecedência e isso 236 

garantiu maior quórum no Pré-Congresso dessa região. Ao término do debate, foi 237 

reiterado o agradecimento do plenário a todos (as) os(as) funcionários que trabalharam 238 
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nos eventos preparatórios e pré-congressos. Encaminhamento: A divulgação das 239 

propostas no site deverá ser em formato PDF e permitir ao usuário apenas consultá-lo. 240 

IX) RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA – A conselheira Carla Biancha Angelucci 241 

relembra que na plenária passada foi anunciado que o mês de março haveria a 242 

transição da nova diretoria a ser eleita. Ana Ferri de Barros e Leandro Gabarra vêm 243 

participando das reuniões de diretoria. Agora, Gabriela Gramkow e Luis Fernando de 244 

Oliveira Saraiva deixam o corpo diretivo, porém continuam acompanhando as reuniões. 245 

Dessa forma, o conselheiro Leandro Gabarra substitui Gabriela Gramkow, assumindo a 246 

tesouraria e Ana Ferri de Barros substitui Luis Fernando de Oliveira Saraiva, assumindo 247 

a secretaria. Lembrou-se que o conselheiro Luiz Tadeu Pessutto, previamente indicado 248 

para assumir a diretoria a partir do mês de abril, é suplente. Portanto, há necessidade 249 

de um conselheiro titular se afastar. Mesmo assim, o Luiz Tadeu já poderá acompanhar 250 

a diretoria até que seja efetivada a transição. Encaminhamento: Não havendo 251 

manifestação contrária dos conselheiros presentes, a Diretoria do CRP-06 que é órgão 252 

responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do plenário, composta por 253 

Carla Biancha Angelucci, Maria de Fátima Nassif, Ana Ferri de Barros e Leandro 254 

Gabarra, respectivamente, presidente, vice-presidente, secretária e tesoureiro, foi eleita 255 

por decisão unânime do XII Plenário e é empossada imediatamente, ou seja, a partir de 256 

23/03/2013. X) COMISSÃO DE ÉTICA – Com o conselheiro Leandro Gabarra 257 

assumindo a diretoria, deixará de presidir a Comissão de Ética e indica o conselheiro 258 

Luis Fernando de Oliveira Saraiva. Encaminhamento: Homologada a presente 259 

alteração. XI) ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE NO PROJETO INTEGRADOR – 260 

11.1) Interfaces com a Justiça - O conselheiro José Ricardo Portela discorre que a 261 

psicóloga Mary Ueta, por estar com dificuldade para conciliar suas atividades com a 262 

representação da Subsede Baixada Santista no Projeto Integrador Interfaces com a 263 

Justiça, será substituída pela psicóloga Ana Paula Hachic de Souza.11.2) 264 

Democratização e Participação - Citou-se que a conselheira Maria de Fátima Nassif 265 

assume, por enquanto, a coordenação do PI Democratização e Participação porque a 266 

conselheira Gabriela Gramkow está de licença médica. 11.3) Medicalização, 267 

Judicialização e Patologização - A conselheira Ana Ferri de Barros, por assumir a 268 

diretoria do CRP a partir desta data, passa a responsabilidade para coordenar o Projeto 269 

Integrador Medicalização, Judicialização e Patologização ao conselheiro Luis Fernando 270 

de Oliveira Saraiva. Encaminhamento: O plenário não se opôs, ficando aprovadas as 271 

alterações supramencionadas. XII) CONCILIAÇÃO – A partir da determinação da APAF 272 

que permite aos CRPs fazerem negociações de débitos pendentes, o Grupo de 273 

Trabalho Assuntos Financeiros elaborou a minuta de Resolução do CRP-06 que dispõe 274 

sobre os critérios de parcelamento e de desconto nos processos de execução fiscal e 275 

pré-processual do CRP-06, utilizando-se exclusivamente no mutirão de conciliação no 276 

âmbito da justiça federal durante o ano de 2013. Foi explicado pelo gerente-geral 277 

Diógenes Pepe que toda sessão de conciliação ocorrerá na Central de Conciliação da 278 
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Secretaria de Justiça, situada na Praça da República, Centro de São Paulo. Essa ação 279 

é favorável para o judiciário porque é uma forma de diminuir o número de entrada de 280 

processos de dívida ativa. Para isso, o CRP teve que doar um computador porque não 281 

tinha essa importante ferramenta para uso no local. A negociação seguirá da seguinte 282 

forma: Primeiro será ofertado à categoria a isenção de juros e correção monetária caso 283 

queira fazer o pagamento à vista. Se for pleiteado mais desconto sobre a dívida para 284 

quitação, poderá ser concedido desconto de 10% sobre o valor total das anuidades 285 

devedoras. Caso o profissional não tenha condições de fazer o pagamento à vista, ele 286 

poderá parcelar seu débito em até 12 vezes no cartão de crédito. Nos pagamentos 287 

parcelados somente será concedida a isenção de juros e correção monetária. Se o 288 

profissional insistir em fazer o parcelamento, mas com pagamento em boleto, também 289 

será possível, porém se ele não cumprir o pagamento das parcelas corretamente, ele 290 

ficará impedido de fazer conciliação dos débitos novamente. Ou, se já tiver iniciado 291 

alguma negociação com o CRP, ele poderá renegociá-la na conciliação, obtendo assim, 292 

o desconto de juros, correção ou até 10% no valor total do débito de acordo com o 293 

modo de pagamento. Para as conciliações, o CRP deverá assumir a taxa de 294 

sucumbência, ou seja, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que 295 

será proporcional ao arrecadado na conciliação. Citou-se que 200 processos de 296 

inscrição na divida ativa foram devolvidos pela Justiça por considerarem valor ínfimo. 297 

Encaminhamento: Aprovada a minuta de conciliação na íntegra. XIII) RESOLUÇÃO 298 

CRP-06 SOBRE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS – Por consenso, 299 

remanejou-se o ponto para as plenárias seguintes e determinou à Secretaria enviar a 300 

proposta de alteração da Resolução sobre pagamento de ajuda de custo e diárias ao 301 

GT Assuntos Financeiros e ao conselheiro Leandro Gabarra para que façam nova 302 

revisão e encaminhem para considerações do plenário até 09 de abril de 2013. 303 

Registra-se o compromisso dos(as) conselheiros(as) de se apropriarem do teor do 304 

documento para aprovação nas próximas plenárias ordinárias. XIV) RESOLUÇÃO 305 

CRP-06 SOBRE APOIOS E PARCERIAS – Foi solicitado que o ponto seja debatido 306 

nas próximas plenárias ordinárias, mas que seja reenviada a proposta final da Minuta 307 

de Resolução de Apoios e Parcerias, juntamente com o material sobre o tema 308 

elaborado pelo conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni, para que sejam tecidas 309 

considerações sobre o documento pelo plenário. Encaminhamento: O plenário deferiu 310 

o exposto. XV) COMPRA DE IMÓVEL DA SEDE – Na assembleia orçamentária 311 

realizada em 27 de março de 2012 uma psicóloga indicou seu irmão que é corretor de 312 

imóveis para auxiliar na localização de um imóvel que se possa instalar a nova sede. 313 

Ele localizou um estacionamento situado na região central de São Paulo. O gerente-314 

geral visitou esse espaço, fez análise da documentação do imóvel e teceu as seguintes 315 

considerações: a) situado na esquina da Rua Conselheiro Nébias e Rua Eduardo 316 

Prado; b) Precisa demolir a construção, pois somente o terreno será aproveitado; c) 317 

Tem que fazer licitação para fazer o projeto arquitetônico; d) Estima-se que dê para 318 
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construir no máximo 2.200 metros, limitado a 6 (seis) andares com estacionamento; e) 319 

O preço do metro quadrado é de R$ 3.800,00; f) Valor de compra da propriedade é R$ 320 

4.500.000,00; g) A estação de metrô Marechal Deodoro está a 800 metros do local. 321 

Como referência de distância, citou-se que a estação de metrô Clínicas fica a 300 322 

metros da atual Sede. h) O transporte público com ônibus não é muito prático. 323 

Lembrou-se que com o processo de conciliação iniciado, há uma expectativa de 324 

recuperar um expressivo valor ao caixa do CRP. O plenário coloca que deseja visitar o 325 

espaço. Encaminhamento: Ficou combinada a visita ao espaço no dia 12 de abril, às 326 

13h, após o encerramento da plenária ordinária. XVI) COMPRA DE IMÓVEL PARA A 327 

SUBSEDE SOROCABA – O Gestor da Subsede de Sorocaba, Sérgio Augusto Garcia 328 

Júnior, conta que em Sorocaba está havendo uma grande valorização imobiliária e a 329 

Subsede de Sorocaba está instalada em um imóvel alugado. Sabe-se que é a categoria 330 

que aprova o uso das verbas do CRP para tais investimentos nas Assembleias 331 

Orçamentárias, porém não há saldo disponível nesse momento para submeter à 332 

aprovação, tendo em vista a realização das reformas em Subsedes e os valores 333 

reservados para outras designações de uso. A mesa diretora sugeriu que 334 

primeiramente seja feita uma pesquisa de valores de imóveis na região, considerando: 335 

localidade; vida útil do imóvel de, pelo menos, 25 anos; facilidade de acesso por meio 336 

de transporte público para a categoria ou ainda conjuntos comerciais, pois casa implica 337 

em diversas despesas de manutenção. Encaminhamento: Poderá ser iniciada a 338 

pesquisa imobiliária na região, mas já ficará apontada para a próxima gestão a 339 

importância da compra de um imóvel. XVII) VALOR DAS AÇÕES DOS PROJETOS 340 

INTEGRADORES – O conselheiro Leandro Gabarra anunciou os valores já 341 

desembolsados nas ações estaduais de cada Projeto Integrador, a saber: Interfaces 342 

com a Justiça: R$ 58.209,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e nove reais) ; Mundo do 343 

Trabalho: R$ 81.469,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais); 344 

Democratização e Participação: R$ 189.743,00 (cento e oitenta e nove mil, setecentos 345 

e quarenta e três reais); Medicalização, Judicialização e Patologização: R$ 103.549,00 346 

(cento e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais); Proposições para Políticas 347 

Públicas R$ 191.769,00 (cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove 348 

reais). O total geral para ações políticas em nível estadual é de R$ 624.739,00 349 

(seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais) . Os gastos das ações 350 

nas Subsedes são os seguintes: Assis R$ 25.185,00 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e 351 

cinco reais); Bauru R$ 26.826,00 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais); 352 

Baixada Santista R$ 47.149,00 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais); 353 

Campinas R$ 24.181,00 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e um reais); Grande ABC 354 

R$ 24.732,00 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais); Metropolitana R$ 355 

1.256,00 (um mil, duzentos e cinqüenta e seis reais); Ribeirão Preto R$ 14.432,50 356 

(quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos); Sorocaba R$ 357 

26.752,60 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos); 358 
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São José do Rio Preto R$ 3.798,00 (três mil, setecentos e noventa e oito reais); Vale do 359 

Paraíba e Litoral Norte R$ 33.374,00 (trinta e três mil, trezentos e setenta e quatro 360 

reais). O somatório desses valores resulta em R$ 227.686,70 (duzentos e vinte e sete 361 

mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). XVIII) ASSOCIAÇÃO 362 

BRASILEIRA DE PSICOLOGIA NAS EMERGÊNCIAS E DESASTRES - ABRAPEDE – 363 

A Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira recebeu um pedido da Associação 364 

Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres para custear o deslocamento, 365 

alimentação e hospedagens de psicólogos voluntários que irão dar apoio psicológico às 366 

220 famílias que estão em alojamentos, vítimas das enchentes na cidade de Cubatão. 367 

Citou-se, também, o incêndio que ocorreu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do 368 

Sul, que resultou na morte de cerca de 240 (duzentas e quarenta) pessoas e o CRP-RS 369 

coordenou diversas ações de apoio às famílias. O Conselho Federal de Psicologia 370 

publicou uma nota valorizando a iniciativa desse regional. O plenário entende que o 371 

pedido de apoio da ABRAPEDE ultrapassa as atribuições deste Conselho. Caberia ao 372 

CRP apenas fazer intermediação com a assistência social local e com o poder público 373 

na busca de providências, porém ressalta a importância de se estabelecer um plano de 374 

contingências para definir parâmetros nacionais a respeito da atuação do Sistema 375 

Conselhos nas situações de emergências e desastres, quando este apoio é solicitado 376 

aos CRPs. Encaminhamento: O pedido de apoio financeiro da Associação Brasileira 377 

de Psicologia nas Emergências e Desastres não foi aprovado, porém o CRP fará uma 378 

articulação com essa Associação para buscar mais subsídios, saber qual será a 379 

proposta de intervenção a fim de propor um fortalecimento do protagonismo dessa 380 

associação, bem como uma ação de intervenção que acelere as providências do poder 381 

público. Pontuou-se que assistência social da região de Cubatão também deve ser 382 

envolvida. Outrossim, é preciso solicitar ao Conselho Federal de Psicologia que seja 383 

pautado Plano de Contingências na APAF de maio de 2013, cuja justificativa será 384 

elaborada pelo Projeto Integrador Políticas Públicas, com auxílio do conselheiro Joari 385 

Aparecido Soares de Carvalho. XIX) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE 386 

SITES - O plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site com os 387 

seguintes protocolos: 406811278 (CRP 06/27967), 6511152 (CRP 06/56522) e 388 

concedeu parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os seguintes 389 

protocolos: 655 (CRP 06/103584), 606111094 (CRP 06/99198), 306011148 (CRP 390 

06/74883), 306311335 (CRP 06/92244), 306709874 (CRP 06/53414), 406111802 (CRP 391 

06/106389), 306007263 (CRP 06/72997), 696 (CRP 06/23987), 703 (CRP 06/44437), 392 

106211561 (CRP 06/53355), 6611856 (CRP 06/114297). Não se aplica o pedido para 393 

obtenção de selo para os protocolos: 706204363 (CRP 06/51160), 6011698 (CRP 394 

06/58812) e 706707900 (CRP 06/108326), conforme folha anexa que é parte integrante 395 

desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por 396 

encerrada a sessão, da qual eu, conselheira secretária Ana Ferri de Barros, lavrei a 397 
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presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, vinte e três de março de 398 

dois mil e treze. 399 
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