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ATA 1699ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e quarenta 1 

minutos, realizou-se a milésima sexcentésima nonagésima nona reunião Plenária 2 

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

Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) conselheiros(as), sendo 4 

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

Helena Almeida de Moraes Sombini, Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão 6 

Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Maria de Fátima Nassif, 7 

Maria Orlene Daré, Patrícia Unger Raphael Bataglia, Teresa Cristina Lara de Moraes, 8 

Alacir Villa Valle Cruces, Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, Lilihan Martins da 9 

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

Fernandes dos Santos, Rita de Cássia 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): Carla 13 

Biancha Angelucci, Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, Luis Fernando de 14 

Oliveira Saraiva, Mariângela Aoki, José Ricardo Portela, Roberta Freitas Lemos. 15 

Conselheiro Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão da milésima 16 

quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de 17 

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

decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de 19 

dezessete de junho de dois mil e onze, Conselheiro Fabio Souza dos Santos – está 20 

afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária 21 

Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze e Conselheira Teresa Cristina 22 

Endo – está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta 23 

Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) ENTREGA DE 24 

CIP.  A conselheira Ana Ferri de Barros disponibilizou a tabela de entrega de CIP dos 25 

meses de julho e agosto para os conselheiros e conselheiras da sede para indicarem as 26 

datas que executarão essa atividades. 1.3) Apoio Financeiro – O conselheiro 27 

tesoureiro Leandro Gabarra informa que o CRP-06 vem apoiando a União Latino-28 

americana de Entidades de Psicologia, ULAPSI, a 4 meses custeando a locação de 29 

sala, energia elétrica, agua e condomínio até a entidade obter seu Cadastro Nacional 30 

de Pessoa Jurídica – CNPJ. Esse processo está em transição. Em seguida, foram 31 

apresentados os apoios institucionais (cessão de espaço, artes gráficas, divulgação em 32 

site e doação de materiais de escritório) concedidos por esta autarquia de 12 de abril a 33 

9 de maio. 1.3)  Mudanças de representação no Conselho Municipal de Políticas 34 

Públicas de Drogas e Álcool, COMUDA – O Conselho Municipal de Políticas Públicas 35 

de Drogas e Álcool, COMUDA, passa a ter como representante do CRP-06 Bruno 36 

Logan Azevedo. 1.4)  NOTA TÉCNICA PROCESSO TRANSEXUALIZADOR – A 37 

conselheira Ana Ferri de Barros disse que foi realizado o seminário "Identidades Trans 38 

http://www.ulapsi.org/
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e Políticas Públicas de Saúde: Contribuições da Psicologia" em parceria com CFP e o 39 

CRP-ES no dia 14 de março no auditório deste regional com a finalidade de construir 40 

diretrizes éticas e técnicas à categoria sobre o processo transexualizador e sobre as 41 

questões da transexualidade.  Estima-se que essa nota técnica fique pronta nessa 42 

gestão. 1.5)  CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 43 

PSICOLOGIA – O conselheiro Luiz Tadeu Pessutto informou que o Juiz da 20° Vara da 44 

Seção Judiciaria de Minas Gerais decretou através dos autos n°5994-45 

36.2013.4.01.3800 devido a um grupo de pessoas que entraram com ação judicial, que 46 

qualquer psicólogo(a)  que tenha realizado um curso de especialização latu sensu em 47 

uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, que envolva 48 

matérias de psicologia, poderá solicitar no CRP de sua região, um título de especialista. 49 

Sendo assim, os conselhos devem conceder um titulo de especialista em cumprimento 50 

a ação judicial até segunda ordem, ou seja, uma possível revogação, pois esse 51 

processo ainda está em tramitação. Para que isso possa ser feito, o CRP-06 fará uma 52 

análise das documentações e do currículo, avaliando se a carga horária do curso, bem 53 

como as matérias decorrentes do curso, justificam o recebimento do título de 54 

especialista dessa determinada área da psicologia. Encaminhamento: Será solicitado 55 

ao CFP que o presente assunto seja pautado na Reunião de Presidentes. 1.6)  56 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Foi criado o Portal da transparência no site do CRP-57 

06. O conselheiro Luiz Tadeu Pessutto esta organizando os dados que serão 58 

alimentados no site e informou que ainda não está totalmente pronto. Falta detalhar as 59 

empresas que participaram das licitações, inserir os apoios financeiros. As atas estarão 60 

disponíveis a partir de 2013, e constará no site a informação de que as anteriores 61 

estarão disponíveis para consulta na sede do CRP, sendo necessário criar um 62 

procedimento para receber essas demandas que chegarem pessoalmente dos usuários 63 

ou psicólogos e orientar a recepção sobre como receber tais demandas. É importante 64 

ter um funcionário responsável para isso. O plenário poderá fazer sugestões e 65 

encaminha-las ao conselheiro Luiz Tadeu Pessutto. 1.7)  PL 442/2007 DE AUTORIA 66 

DA PARLAMENTAR ANA DO CARMO – A conselheira Ana Ferri de Barros diz que o 67 

Projeto de Lei 442/2007, de autoria da parlamentar Ana do Carmo, que garante o 68 

trabalho de psicólogos e assistentes sociais em escolas estaduais, foi aprovado em 69 

dezembro na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas vetado pelo Governador em 70 

quinze de março de dois mil e treze, 15/03/2013. Em razão disso, a deputada estadual 71 

Ana do Carmo convocou uma audiência publica no dia 19 de abril na ALESP onde o 72 

Conselheiro Luiz Saraiva esteva presente e foi acordada a construção de um novo PL. 73 

Encaminhamento: Fica incumbido o Projeto Integrador Proposições de Politicas 74 

Publicas para acompanhar as discussões relativas ao tema. 1.8)  Centro de 75 

Documentação – Há muitos materiais das subsedes que ainda não foram enviados 76 

para o CEDOC. Na próxima Plenária o bibliotecário Marcos estará presente para 77 

explicar a importância disso. Encaminhamento: O CEDOC deverá realizar uma reunião 78 

virtual com gestores e administrativos das subsedes. 1.9)  V PRÊMIO CARRANO DE 79 

http://www.crpsp.org.br/seminariotrans/default.aspx
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LUTA ANTIMANICOMIAL E DIREITOS HUMANOS – A conselheira Marilia Capponi diz 80 

que Aristeu Bertelli participará da Roda de Conversa Loucura e Direitos Humanos, dia 81 

13/05, às 19h, na Camara Municipal de São Paulo, representando este CRP. Informou 82 

ainda que a entrega do V Prêmio Carrano de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos 83 

será realizada na data do nascimento de Austregésilo Carrano Bueno (1957-2008) em 84 

15 de maio, quarta-feira, às 19h, no auditório da Biblioteca Publica Alceu Amoroso 85 

Lima, em Pinheiros – SP. Ambos os eventos integram a semana do Dia Nacional da 86 

Luta Antimanicomial.  1.10)  CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS 2013: 87 

LEI, SAÚDE E SOCIEDADE, EM BRASÍLIA - Nos dias 3 a 5 de maio aconteceu em 88 

Brasília o Congresso Internacional sobre Drogas 2013: Lei, Saúde e Sociedade, com o 89 

objetivo de construir um espaço de articulação e troca de ideias. O encontro contou 90 

com o apoio da Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia. Entre os temas 91 

debatidos, estão os impactos do proibicionismo no tratamento da dependência e no 92 

sistema penitenciário; disparidades entre o conhecimento científico e as leis que 93 

regulam as drogas psicoativas; regulamentação dos usos medicinal, recreativo e 94 

ritualístico da maconha e seus derivados; e as consequências sociais da política de 95 

guerra às drogas e alternativas viáveis. A conselheira Marly Fernandes dos Santos 96 

comenta que o evento contou com a presença aproximada de 800 pessoas, e os 97 

integrantes das mesas eram, em sua maioria, estudiosos acadêmicos e cientistas. 98 

Houve muitos questionamentos a respeito do foco do congresso. Em paralelo a esse 99 

evento, ocorreu a Marcha da Maconha. 1.11) DELEGADOS DO COREP – No 100 

Congresso Regional de Psicologia, COREP, foram eleitos 19 (dezenove) delegados a 101 

partir do cálculo feito pela plenária na ocasião. Ao remeter tais dados ao CFP, o mesmo 102 

comunicou que o COREP devia ter elegido 20 (vinte) delegados. Feita a reanalise pela 103 

comissão organizadora do congresso deverá ser chamado mais um delegado da chapa 104 

coordenada por Maria Adelina Bastos Rennó. 1.12) SEMINÁRIO ESTADUAL A 105 

PSICOLOGIA NO TRABALHO E A PSICOLOGIA COMO TRABALHO -  Por ocasião 106 

das atividades que marcam o Dia do Trabalho, 1º de Maio, foram discutidos no 107 

Seminário Estadual a Psicologia no Trabalho e a Psicologia como Trabalho, que 108 

aconteceu em 4 de maio de 2013 na sede no CRP-06, as relações entre psicologia e 109 

trabalho para elaborar crítica e possibilidades de a psicologia como ciência contribuir 110 

com o avanço como profissão. O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho 111 

informa que nesse evento compareceram 50 pessoas. II) DILAÇÃO DO PRAZO PARA 112 

NEGOCIAÇÕES DAS ANUIDADES EM ATRASO – O Art. 1º da Resolução CFP nº 113 

042/2012 autoriza a prorrogação do prazo de negociação das anuidades em atraso de 114 

exercícios anteriores a 2012 até dia 26 de agosto de 2013. Porém com a aprovação da 115 

Resolução CRP-06 Nº. 001/2013, de 23/03/2013, que dispõe sobre os critérios de 116 

parcelamento e de desconto nos processos de execução fiscal e pré-processual do 117 

CRP 06, utilizando-se exclusivamente no mutirão de conciliação no âmbito da Justiça 118 

Federal durante o ano de 2.013, o conselheiro Leandro Gabarra sugere que o prazo 119 

para negociações de anuidades nas conciliações seja estendido até 31 de dezembro. É 120 
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uma forma de diminuir a demanda de processos judiciais para cobrança de anuidades 121 

atrasadas. Encaminhamento: A plenária homologou o exposto. III) COMISSÃO DE 122 

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - Na reunião da Comissão de Orientação e 123 

Fiscalização ocorrida em 18/04/2013 debateu-se acerca das queixas que a Subsede 124 

Vale do Paraíba e Litoral Norte tem recebido concernente a utilização de testes 125 

psicológicos não autorizados por psicólogos e elaborou uma nota de esclarecimento. 126 

Trata-se do Teste Discus ou Disc. A conselheira Graça Camara relata que esse método 127 

é inapropriado e sugere envio dessa nota às empresas da região, bem como publicação 128 

dela nos jornais da jurisdição da Subsede. Encaminhamento: Determinou-se que seja 129 

reescrito o texto da Nota de Esclarecimento pela COF. É possível estender essa 130 

orientação a toda à categoria do estado de São Paulo, porém a chamada deve sofrer 131 

alterações. Foi proposto que o título seja “alerta psicológico”. IV) AUDIÊNCIA COM O 132 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROMOTORIA DE JUSTIÇA 133 

DE DIREITOS HUMANOS PUBLICA – Após o recebimento de diversos pedidos do 134 

Ministério Público para que o CRP fiscalizasse CAPS , a Comissão de Orientação e 135 

Fiscalização solicitou uma audiência para entender melhor essas demandas. Sendo 136 

assim, no dia 30 de abril de 2013, no prédio do Ministério Público do Estado de São 137 

Paulo, ocorreu uma audiência com esta autarquia, onde compareceram a conselheira 138 

Graça Maria de Carvalho Camara e a coordenadora técnica Ana Paula Pereira Jardim. 139 

O promotor de justiça, o Sr. Luiz Roberto C. Faggioni informou que visitou alguns CAPS 140 

e constatou que os psicólogos que atuam neles não têm um ambiente de trabalho que  141 

favoreça o pleno desenvolvimento de seus trabalhos. Como desdobramento desse 142 

encontro, foi firmada uma parceria com o CRP-06, por meio de assinatura de Termo, 143 

que terá como função denunciar ao Ministério Publico uma possível má qualidade no 144 

atendimento dos CAPS e a promotoria ficará responsável por cobrar as melhorias 145 

necessárias junto à Prefeitura. V) INDEFERIMENTO DE PESSOA JURÍDICA - A 146 

conselheira Ana Ferri de Barros fala sobre a análise da Comissão de Orientação e 147 

Fiscalização que constatou várias irregularidades ao Centro Terapêutico Viva e sugere 148 

o indeferimento do registro de Pessoa Jurídica. Considerações do Plenário: O local 149 

apresentava falta de qualidade técnica; o trabalho nesse centro é feito de maneira 150 

alienada e não consideram a ciência psicológica; os direitos humanos não estão sendo 151 

respeitados. Encaminhamento: Por todo o exposto e após analise dos relatórios, a 152 

plenária concorda com o indeferimento do registro do Centro Terapêutico Viva como 153 

PJ. VI)  EDIÇÃO DO VÍDEO “UMA REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL: 154 

DIADEMA 2012” – A conselheira presidenta Maria de Fatima Nassif diz que para o 155 

projeto História e Memória da Psicologia foram gravados vários vídeos, dentre eles uma 156 

roda de conversa com os psicólogos do CAPS de Diadema. Especificamente esse 157 

material não foi utilizado no Projeto, mas a produtora sugeriu editá-lo e criar um novo 158 

vídeo. Para isso, solicitam apoio financeiro do CRP. Essa produção está orçada em R$ 159 

12.000,00 (doze mil reais). Encaminhamento: A conselheira Marília Caponni irá 160 

assistir ao vídeo inicial e fazer análise do material bruto com auxílio do Projeto 161 
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Integrador Proposição de Políticas Públicas e submeter novamente ao crivo do plenário 162 

o custeio do mesmo. VII) ENCONTRO COM PSICÓLOGOS (AS) TRABALHADORES 163 

EM SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL - No dia 19 de abril ocorreu no auditório do CRP 164 

um encontro com psicólogos(as) trabalhadores(as) em serviços de saúde mental, 165 

conduzido pelas conselheiras Graça Camara e Marília Capponi. O evento contou com a 166 

presença de 43 pessoas e através dele, percebeu-se claramente a diferença da 167 

atuação dos psicólogos da Prefeitura e os que trabalham em Organizações Sociais. 168 

Uma vez que os profissionais alegaram que o debate não tinha se prolongado em todas 169 

as questões das quais eram necessárias e que não houve o comparecimento da 170 

maioria, foi agendado um novo encontro que acontecerá no dia 07 de junho, sexta-feira, 171 

das 14h às 19h, no auditório do CRP-06. A conselheira Marilia Caponni diz que os 172 

profissionais são muito queixosos e usam esse momento para falar das dificuldades e 173 

que, para o próximo encontro, seja conduzido por alguém proativo que possa animar 174 

esses profissionais. Encaminhamento: O departamento de Secretaria fará consulta por 175 

e-mail de quais conselheiros querem participar do Encontro com Psicólogos(as) 176 

Trabalhadores(as) em Serviços de Saúde Mental, programado para 07/06/2013. VIII) 177 

13º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR, 15º FÓRUM INTERNACIONAL DE 178 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, 5º ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE 179 

DE VIDA NA SEGURANÇA PÚBLICA, 5º ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE 180 

DE VIDA NO SERVIÇO PÚBLICO E ENCONTRO NACIONAL DE 181 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE – O 13º Congresso de Stress 182 

da ISMA-BR, 15º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 5º Encontro 183 

Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública, 5º Encontro Nacional de 184 

Qualidade de Vida no Serviço Público e Encontro Nacional de Responsabilidade Social 185 

e Sustentabilidade será realizado de 18 a 20 de junho de 2013, no Centro de Eventos 186 

Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS. A International Stress Management Association 187 

no Brasil (ISMA-BR) é uma associação internacional, sem fins lucrativos, que se dedica 188 

à pesquisa e ao tratamento do stress no trabalho. O Público Alvo desse evento serão 189 

os pesquisadores, acadêmicos, representantes de empresas públicas e privadas e 190 

profissionais liberais interessados em pesquisas e práticas relacionadas à qualidade de 191 

vida no trabalho, ao stress e à saúde. O evento tem como objetivo examinar a teoria e a 192 

prática sobre as constantes pressões e mudanças profissionais e suas consequências 193 

para a saúde, o bem-estar e a segurança dos trabalhadores. Os Temas que serão 194 

abordados serão burnout, assédio moral, qualidade de vida, doenças ocupacionais, 195 

violência no trabalho, entre outras. O projeto integrador Mundo do Trabalho indicou 196 

Rejane Galvão de Carvalho para participar do Congresso. Encaminhamento: A 197 

plenária está de acordo com a participação de representante do CRP-06. IX) 198 

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL - O conselheiro Joari Aparecido Soares de 199 

Carvalho lembra os presentes que o CRP-06 tem apenas uma argumentação contra a 200 

redução da maioridade penal e que esse material esta desatualizado e é necessária a 201 

produção de um novo material. Coloca-se a importância de algum conselheiro 202 
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encabeçar essas discussões e representações. Estão surgindo convites sobre essa 203 

questão e esta autarquia não tem quem articule e dialogue com a mídia de maneira a 204 

identificar o posicionamento do CRP-06. Encaminhamento: Os Projetos Integradores e 205 

demais Comissões deverão dialogar na busca de argumentações e elementos para 206 

subsidiar o posicionamento do CRP-06 sobre o tema. 9.1) Audiência Pública “Muito 207 

Além da Maioridade Penal” - O CRP-06 recebeu da Deputada Estadual Beth Sahão 208 

convite para participar da audiência pública “Muito Além da Maioridade Penal”, que 209 

ocorrerá no dia 15 de maio, às 9h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 210 

Encaminhamento: A conselheira Alacir Villa Cruces estará presente como 211 

representante desta autarquia. X – ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE DA SUBSEDE 212 

VALE DO PARAIBA – Retificou-se o que foi dito na Plenária 1696ª. A psicóloga Marcia 213 

Serrão Bruni, portadora da CIP: 23.851 esta como colaboradora do PI Democratização 214 

e Participação, continuando como representante a Gestora Lilihan Martins dos Santos. A 215 

psicóloga Maria Celeste Prado Vasques Urioste, portadora da CIP: 84.882 também está 216 

como colaboradora do PI Proposição de Políticas Públicas, continuando como 217 

representante o gestor Wilson Flavio Lourenço Nogueira. XI) APRECIAÇÃO DE 218 

PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – A conselheira secretária cientificou o 219 

plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física – 382 (trezentas e oitenta e 220 

duas) inscrições novas; 85 (oitenta e cinco) reativações; 9 (nove) inscrições 221 

secundárias; 24 (vinte e quatro) inscrições por transferência; 55 (cinquenta e cinco) 222 

cancelamentos a pedido; 2 (dois) cancelamentos por óbito e 35 (trinta e cinco) 223 

cancelamentos por transferência. Pessoa jurídica – 11 (onze) registros, 2 (dois) 224 

cadastros e 7 (sete) cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – 225 

pessoa física e jurídica: 619 (seiscentos e dezenove), conforme folha anexa que é parte 226 

integrante desta ata. XII) APRECIAÇÃO DE REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O 227 

plenário tomou conhecimento da relação de psicólogos para aprovação do título de 228 

especialistas. Encaminhamento: Foram deferidos na modalidade concurso, sendo 3 229 

(três) na área do Trânsito. Na modalidade curso deferiram: 6 (seis) na área do Trânsito, 230 

7 (sete) na área da Psicologia Clínica, 4 (quatro) na área da Psicologia Hospitalar e 5 231 

(cinco) na área da Neuropsicologia, conforme folha anexa que é parte integrante desta 232 

ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 233 

sessão, da qual eu, conselheira secretária Ana Ferri de Barros, lavrei a presente Ata, 234 

que lida e aprovada será assinada, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 235 

assinada. São Paulo, dez de maio de dois mil e treze. 236 
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