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ATA 1727ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

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

trinta minutos, realizou-se a milésima setingentésima vigésima sétima reunião Plenária 2 

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

Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 21 (vinte e um) conselheiros (as), 4 

sendo esses efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Carla Biancha 5 

Angelucci, Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda Bastos Lavarello, 6 

Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Joari 7 

Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, 8 

Maria de Fátima Nassif, Mariângela Aoki, Maria Orlene Daré, Tereza Cristina Lara de 9 

Moraes, Alacir Villa Valle Cruces, José Ricardo Portela, Lilihan Martins da Silva, Luiz 10 

Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu Pessutto, Marilia Capponi, Marly Fernandes dos 11 

Santos e Rita de Cássia Oliveira Assunção. Também esteve presente o gestor: Sérgio 12 

Augusto Garcia Júnior (Subsede de Sorocaba). ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) 13 

Justificativas de Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência dos 14 

(as) demais conselheiros (as): Patrícia Unger Raphael Bataglia, Cássio Rogério Dias 15 

Lemos Figueiredo, Roberta Freitas Lemos e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. 16 

Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão da milésima 17 

quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de 18 

fevereiro dois mil e onze; Makilim Nunes Baptista – está afastado conforme decisão da 19 

milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de dezessete 20 

de junho de dois mil e onze; Fábio Souza dos Santos – está afastado conforme 21 

decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária Ordinária de vinte e 22 

cinco de fevereiro de dois mil e doze; Teresa Cristina Endo – está afastada conforme 23 

decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta Reunião Plenária Ordinária de 24 

primeiro de junho de dois mil e doze e Ana Ferri de Barros - está afastada conforme 25 

decisão da milésima setingentésima décima oitava Reunião Plenária Ordinária de 26 

nove de agosto de dois mil e treze. 1.2) Aniversários - O Plenário cumprimentou os 27 

aniversariantes do período: Joari Aparecido Soares de Carvalho, Carolina Helena 28 

Almeida de Moraes Sombini, Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Luiz Eduardo 29 

Valiengo Berni e Gabriela Gramkow. 1.3) Financeiro – O conselheiro tesoureiro 30 

Leandro Gabarra expôs sobre o balanço financeiro do período, informando que o 31 

saldo bancário é de R$ 15.005.183,02 (quinze milhões, cinco mil, cento e oitenta e três 32 

reais e dois centavos); a arrecadação foi de R$ 18.795.674,00 (dezoito milhões, 33 

setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais), 74% (setenta e 34 

quatro) do previsto. Foram realizadas 4.376 (quatro mil, trezentos e setenta e seis) 35 

novas inscrições, 1.483 (mil, quatrocentos e oitenta e três) cancelamentos de inscrição 36 

e 646 (seiscentos e quarenta e seis) reativações de inscrição. 1.4) Apoios 37 
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institucionais e financeiros concedidos no período  - Foi divulgada a relação de 38 

apoios institucionais e financeiros concedidos pelo CRP-06 - Institucionais (referentes 39 

ao período de nove de agosto a treze de setembro): 1) Empréstimo de Sala para 40 

reuniões da SOBRAPA - Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, dos 41 

membros das coordenações do FETSUAS/SP - Fórum Estadual dos Trabalhadores da 42 

Assistência Social e da Secretaria Executiva do Núcleo Metropolitano São Paulo do 43 

Fórum sobre Medicalização. Financeiros (referentes aos apoios financeiros 44 

acumulados no período de primeiro de janeiro a treze de setembro de dois mil e treze) 45 

- a) Ações da Gestão / Apoio: R$ 40.265,48 (quarenta mil, duzentos e sessenta e 46 

cinco reais e quarenta e oito centavos; b) Apoiados em Parceria / Ulapsi: R$ 22.830,37 47 

(vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e trinta e sete centavos); c) Apoiados em 48 

Parceria / FENPB: R$ 908,30 (novecentos e oito reais e trinta centavos); d) Apoiados 49 

em Parceria / Biblioteca Virtual: R$ 6.631,40 (seis mil, seiscentos e trinta e um reais e 50 

quarenta centavos); e) Apoiados em Parceria / ABEP: R$ 1.492,07 ( mil, quatrocentos 51 

e noventa e dois reais e sete centavos) conforme relatório emitido pelo Departamento 52 

Financeiro. 1.5) Nota Pública Conjunta do CRP-06 e CREMESP do Caso Unidade 53 

Experimental de Saúde – UES – A conselheira Gabriela Gramkow comunicou que 54 

não houve avanços neste assunto e o ponto ficará suspenso aguardando os novos 55 

encaminhamentos dos Conselhos Regionais de Psicologia e Medicina de São Paulo. 56 

1.6) Reforma da Subsede de Ribeirão Preto - O conselheiro tesoureiro Leandro 57 

Gabarra apresentou a exposição de fotos contendo o andamento da reforma da 58 

Subsede de Ribeirão Preto até a conclusão dos trabalhos, incluindo o projeto de 59 

decoração. 1.7) Resolução de Apoios e Parcerias - Deu-se o informe que a minuta 60 

de Resolução de Apoios e Parcerias foi aprovada na milésima setingentésima 61 

vigésima quarta Plenária Ética, realizada em cinco de setembro de dois mil e treze. 62 

1.8) Reapresentação do CRP-06 no Fórum dos Trabalhadores do SUAS - O 63 

conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho inteirou os presentes sobre sua 64 

indisponibilidade de participação na importante reunião do FETSuas-SP que ocorrerá 65 

amanhã, dia quatorze de setembro, bem como do gestor Jean Fernando e o 66 

colaborador Fernando Assis Bento. A conselheira Rita de Cássia Oliveira Assunção 67 

avaliará a possibilidade de participação. 1.9) Comissão de Sindicância - O 68 

conselheiro Luiz Tadeu Pessutto noticiou que a fase de oitivas foi finalizada na data de 69 

hoje. Na Plenária Ética do dia vinte de setembro se dará o encerramento da referida 70 

Sindicância. O conselheiro Secretário Luis Fernando de Oliveira Saraiva alertou para 71 

que todos os processos sejam finalizados até o dia vinte de setembro de dois mil e 72 

treze, data da última plenária da atual gestão. II) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - 73 

2.1) Revisão do PCCS - O tema foi discutido em sigilo. III) APRECIAÇÃO DE 74 

PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário cientificou o 75 

plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 610 (seiscentos e dez) 76 

inscrições novas; 133 (cento e trinta e três) reativações; 14 (quatorze) inscrições 77 
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secundárias; 43 (quarenta e três) inscrições por transferência. Pessoa jurídica - 26 78 

(vinte e seis) registros; 10 (dez) cadastros; 04 (quatro) alterações contratuais; 12 79 

(doze) cancelamentos a pedido e 03 (três) cancelamentos por débito. Total Geral de 80 

processos aprovados – pessoa física e jurídica: 852 (oitocentos e cinquenta e dois), 81 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. IV) APRECIAÇÃO DE 82 

REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O plenário tomou conhecimento da relação de 83 

psicólogos para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Foram 84 

deferidos na modalidade concurso, sendo 3 (três) na área do Trânsito, 2 (dois) na área 85 

Clínica e 02 (dois) na área da Neuropsicologia. Na modalidade curso deferiram: 39 86 

(trinta e nove) na área do Trânsito, 16 (dezesseis) na área Clínica, 8 (oito) na área 87 

Hospitalar, 2 (dois) na área Psicopedagogia e 11 (onze) na área da Neuropsicologia, 88 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. V) APRECIAÇÃO DE 89 

CREDENCIAMENTO DE SITES - O plenário concedeu parecer favorável à obtenção 90 

de selo para o site com os seguintes protocolos: 406111484 (CRP 06/17920), 91 

306808648 (CRP 06/77287), 206812924 (CRP 06/96666), 6812111 (CRP 06/51160), 92 

6013521 (CRP 06/20646) e 106313994 (CRP 06/111367) e concedeu parecer 93 

desfavorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 206409006 94 

(CRP 06/93114) e 406213921 (CRP 06/115536) conforme folha anexa que é parte 95 

integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta 96 

deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luis Fernando de 97 

Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, 98 

treze de setembro de dois mil e treze. 99 

 

 

 

 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI 
Conselheira Presidenta 

 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA 
Conselheiro Secretário 


