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ATA 1731ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas e trinta 1 

minutos, realizou-se a milésima setingentésima trigésima primeira reunião Plenária 2 

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

Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 25 (vinte e cinco) conselheiras(os), 4 

sendo essas(es) efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko 5 

Matsumoto, Ana Paula Porto Noronha, Elisa Zaneratto Rosa, Graça Maria de Carvalho 6 

Camara, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Joari Aparecido Soares de 7 

Carvalho, José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia 8 

Ciliberti, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões 9 

Gonçalves, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo de Lima Bernardes Sales, 10 

Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Luiz Eduardo Valiengo 11 

Berni, Maria das Graças Mazarin de Araujo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, 12 

Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, Sergio Augusto Garcia Júnior e Silvio 13 

Yasui. Também esteve presente o gestor: Jean Fernando dos Santos (Subsede do 14 

Grande ABC), conforme lista de presença anexa que é parte integrante desta ata.  15 

ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativa de ausências - Foram 16 

consideradas as justificativas de ausência das (os) demais conselheiras (os): Aristeu 17 

Bertelli da Silva, Gabriela Gramkow, Janaína Leslão Garcia, Marília Capponi, Ana 18 

Maria Falcão de Aragão e Camila de Freitas Teodoro. 1.2) Aniversários - O Plenário 19 

cumprimentou os aniversariantes do período: Maria Ermínia Ciliberti e Mirnamar Pinto 20 

da Fonseca Pagliuso. 1.3) Financeiro – A conselheira tesoureira Adriana Eiko 21 

Matsumoto comunicou que este informe será mais detalhado, por ser o primeiro da 22 

gestão. Quanto às inscrições, foram realizadas 4.805 novas inscrições, 1.535 23 

cancelamentos e 727 reativações. O saldo em banco é de R$ 13.729.054,60 (treze 24 

milhões, setecentos e vinte e nove mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). 25 

A previsão de arrecadação é de R$ 25.361.917,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e 26 

sessenta e um mil e novecentos e dezessete reais). Efetivamente arrecadou-se R$ 27 

19.138.065,90 (dezenove milhões, cento e trinta e oito mil, sessenta e cinco reais e 28 

noventa centavos) equivalente a 75% do previsto. Chamou a atenção para o aumento 29 

da inadimplência e ponderou que o aumento das parcelas de três para cinco vezes 30 

pode estar incidindo nessa diferença. A previsão de dívida ativa é de R$ 2.854.830,00 31 

(dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais). Deu 32 

ciência de que o CRP-SP está fazendo conciliação com os profissionais que estão em 33 

débito com a autarquia. Até o momento foram realizados 110 (cento e dez) processos 34 

de conciliação, com a arrecadação de R$ 151.811,00 (cento e cinquenta e um mil, 35 

oitocentos e onze reais) e até dezembro serão mais 330 (trezentos e trinta) processos 36 

para conciliar. Destacou-se que no saldo bancário de R$ 13.729.054,60 (treze 37 
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milhões, setecentos e vinte e nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) 38 

estão inseridos os R$ 11 (onze) milhões reservados para a compra da nova sede, já 39 

acordada em assembleias orçamentárias anteriores. O valor destinado à compra da 40 

nova sede já está reservado e não pode ser utilizado em ações políticas. Portanto, há 41 

disponível cerca de R$ 2 (dois) milhões para serem gastos até o final do ano, o que 42 

gera preocupação, pois o ano acabará com o orçamento justo, sem sobras. Em 2005 43 

o CRP-SP possuía 69 (sessenta e nove) funcionários e hoje somam 118 (cento e 44 

dezoito). Apresentou-se a comparação da evolução da folha de pagamento com a 45 

receita líquida. Em 2005, 32% da receita eram gastos com folha de pagamento; em 46 

2006 manteve-se o índice de 32%, em 2007 - 34%; em 2008 - 45%; em 2009 - 46%; 47 

em 2010 - 40%; em 2011 - 45%, e, em 2012 e 2013 - 53% da receita líquida foram 48 

gastos com a folha de pagamento. Em seguida, demonstrou-se a relação das ações 49 

políticas em comparação com a receita líquida. Em 2005, se gastava 40% com as 50 

ações políticas; em 2006 - 36%; em 2007 - 41%, em 2008 - 35%, em 2009 - 23%, em 51 

2011 - 25%, e em 2012 e 2013 - 21% que revela uma diminuição de 40% do 52 

orçamento gastos com ações políticas para  21%. Manifestou-se apreensão com a 53 

verba designada para as ações políticas desta gestão. A diminuição significa que esta 54 

gestão tem que empregar a verba de outra forma, mudando o jeito de realizar as 55 

ações. Hoje gasta-se cerca de 53% com folha de pagamento de funcionários e há um 56 

entrave pois a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o teto da receita com 57 

gastos para recursos humanos seja de 60%. Portanto, a administração do conselho 58 

deve garantir que não se ultrapasse esse teto, a fim de evitar problemas futuros. A 59 

diretoria noticiou a realização de reunião com coordenadoras(es) e supervisoras(es) 60 

com o objetivo de apresentar as preocupações desta Gestão, na qual foram 61 

discutidos: funcionamento administrativo, folha de pagamento, faltas, atrasos, 62 

ausências, horas extras, contratação de temporários quando funcionários entram em 63 

período de férias e o uso indevido da internet. A diretoria fez um pedido de 64 

comprometimento das(os) coordenadoras(es) e supervisoras(es) com relação a todas 65 

essas questões e solicitou cuidado e rigor no acompanhamento do funcionamento do 66 

setor, com a relação do funcionário com seu trabalho, como o tempo de trabalho é 67 

utilizado, o rigor com gasto administrativo e político, estendendo também ao plenário e 68 

gestoras(es), a fim de afinar os fluxos e processos administrativos. O Plenário também 69 

deve acompanhar esse processo e ser rigoroso nessa relação. No que tange à 70 

política, o plenário deve pensar novas formas de gestão. Sugeriu-se fazer uma análise 71 

de conjuntura no início de cada plenária, por cerca de 10 minutos, a fim de indicar 72 

assuntos que o plenário deva se atentar e priorizar. Foi proposto que todas as 73 

subsedes apresentem um projeto de contenção de despesas. Encaminhamento: Será 74 

enviada por e-mail a resolução de ajuda de custo e diárias às(aos) conselheiras(os). 75 

Todas(os) as(os)coordenadoras(es) das subsedes devem dialogar com as 76 

coordenadoras técnica e de Secretaria, respectivamente Ana Paula Pereira Jardim e 77 

Sandra Ribeiro da Cruz, para pensar formas de acompanhamento das ações técnicas 78 

e administrativas das subsedes. Reforçou-se a necessidade da Gestão prezar pela 79 

coerência no uso da verba da autarquia, zelar pelo menor custo nas ações, nas 80 
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hospedagens e nas passagens aéreas. Deve-se ter cuidado e rigor nas justificativas 81 

de remarcações das passagens aéreas. 1.4 – GT PCCS – Grupo de Trabalho do 82 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - A diretoria informou o plenário que 83 

participou da reunião do GT e durante a reunião explicou que o plenário 84 

reconhece a necessidade de concluir o PCCS, entretanto tendo em vista a 85 

necessidade de definição de seu projeto político para o próximo triênio, pondera 86 

que a conclusão da revisão do plano só poderá ocorrer após o Planejamento 87 

Estratégico, quando serão definidas ações políticas da gestão. Apesar de não 88 

haver prazo estabelecido para término da revisão no Acordo Coletivo de Trabalho 89 

vigente, assumiu-se o compromisso de findar o novo PCCS até o fim da vigência 90 

do atual Acordo Coletivo de Trabalho. Suscitou-se que a alteração no PCCS não 91 

terá impacto na folha de pagamento, mas as propostas apresentadas pelo GT 92 

serão avaliadas somente após o Planejamento Estratégico. 1.5) Apoios 93 

institucionais e financeiros concedidos no período – Esclareceu-se que o ponto 94 

será apresentado, em futuras plenárias, em um formato voltado aos resultados 95 

pretendidos, conforme posição política do CRP. 1.6) Reunião de Presidentes / 96 

Tesoureiros no CFP - A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa fez o informe da 97 

reunião e destacou alguns pontos, como quais dados devem ser divulgados no Portal 98 

da Transparência. Será preparado um relato da reunião, oportunamente, que será 99 

repassado para ciência do plenário.  A relação deste plenário com o Sistema 100 

Conselhos também deve ser uma das preocupações desta Gestão, bem como as 101 

temáticas que precisam ser garantidas. Encaminhamento: O material utilizado na 102 

reunião será copiado em CD e disponibilizado na pasta dos conselheiros na próxima 103 

Plenária Ordinária. 1.7) Relatório de Gestão do CRP-06 2010-2013 - A conselheira 104 

presidenta Elisa Zaneratto Rosa comunicou que foi inserido na pasta de todas(os) 105 

conselheiras(os) o relatório da gestão passada e solicitou à conselheira Janaína 106 

Leslão Garcia que avalie junto à Comunicação a possibilidade de distribuição a outras 107 

entidades. O conselheiro Moacyr Miniussi Bertolino Neto registrou que não consta no 108 

referido relatório, a contribuição do CRP-06, como protagonista, para a criação da 109 

Frente Estadual de Luta Antimanicomial. II) APRESENTAÇÃO DAS COMISSÕES 110 

PERMANENTES DO CRP SP – O conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira 111 

Saraiva apresentou o ponto, dando ciência ao plenário do funcionamento dos Projetos 112 

Integradores e da readequação de algumas Comissões da gestão anterior. 113 

Encaminhamento: Será enviado aos membros do plenário o arquivo da apresentação 114 

utilizada por Luís Saraiva. III) RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 115 

E PROJETOS ESTRATÉGICOS - A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa 116 

introduziu o ponto relembrando que na última plenária foram nomeados apenas os 117 

responsáveis pelas Comissões Permanentes para que pudessem dar início aos 118 

trabalhos cotidianos. 3.1) Comissão de Ética - COE - A conselheira Regiane 119 

Aparecida Piva relatou que foram realizadas varias reuniões com os conselheiros José 120 

Agnaldo Gomes e Lívia Gonçalves de Toledo para que pudessem se inteirar das 121 

atividades da Comissão de Ética. Fizeram contato com diversas pessoas e ainda 122 
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estão aguardando resposta de algumas delas. Relatou alguns casos de colaboradores 123 

em cuja participação se deu problemas na gestão anterior e, sendo assim, os 124 

Conselheiros os contatarão a fim de verificar qual a melhor maneira de contribuição 125 

dessas pessoas.  Em função disso, nesta plenária ordinária serão aprovados os 126 

nomes das(os) psicólogas(os) que já concordaram em colaborar e compor a Comissão 127 

de Ética. Ressaltou que ainda estão aceitando indicações de nomes a serem 128 

aprovados durante as próximas sessões plenárias. Apresentou as indicações de 129 

nomes da sede e das subsedes. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti relembrou que 130 

as subsedes devem iniciar a descentralização, passando a cuidar de seus próprios 131 

processos e contando com os colaboradores que possuem experiência, como é o 132 

caso, por exemplo, do Leandro Gabarra, que tem experiência e pode contribuir com a 133 

subsede de Ribeirão Preto, evitando assim a necessidade de deslocamento até a 134 

sede. A conselheira Regiane Aparecida Piva sugeriu que os componentes venham 135 

apenas uma vez por mês para analisar pareceres. Entretanto há um entrave, 136 

temas(os) assistentes técnicas(os) das subsedes ainda não foram treinadas(os), para 137 

que possa cuidar das tarefas da Comissão de Ética. Atualmente as(os) assistentes 138 

técnicos cuidam apenas da COF, o que inviabiliza neste momento a descentralização. 139 

O projeto precisa ainda ser amadurecido para sua efetiva implantação, tendo o 140 

cuidado para que não se perca a identidade política do CRP no estado, pois, além da 141 

questão técnica, há também a questão política. A conselheira Elisa explanou sobre o 142 

andamento dos processos até chegar à plenária Ética. Sugeriu que já se crie em cada 143 

subsede as suas comissões de ética locais, sendo que seus membros farão parte da 144 

Comissão de Ética como um todo. O trabalho da comissão é fazer pareceres, bem 145 

como apreciar os processos éticos para submetê-los à Plenária Ética, que discute 146 

todos os pareceres, tanto de São Paulo como das subsedes. O resumo poderá 147 

continuar a ser realizado pelas assistentes técnicas da sede, não necessitando nesse 148 

momento das(os) assistentes das subsedes. Acredita que é possível descentralizar a 149 

discussão desses pareceres. Na Plenária Ética reúnem-se conselheiros do estado 150 

inteiro, sendo o espaço para as discussões estaduais.. Acrescentou que é preciso 151 

compor a comissão de ética com vistas ao projeto de descentralização, chamando 152 

para colaborar psicólogas(os) que possam contribuir e que sejam de São Paulo. Cada 153 

subsede deverá também pensar as indicações de nomes de psicólogas(os) para 154 

constituir suas respectivas comissões de ética. E, aos poucos, as(os) assistentes 155 

técnicas(os) podem ser capacitadas(os) para executar as tarefas da comissão, 156 

considerando que elas não precisarão fazer tantas fiscalizações. O conselheiro Luís 157 

Fernando de Oliveira Saraiva relembrou que as reuniões de ética precisam acontecer 158 

com a presença de, ao menos, um conselheiro. Diante desta condição, questiona se 159 

as subsedes garantiriam o projeto político do plenário em todas as regiões. A 160 

conselheira Regiane Aparecida Piva informou que não haverá aumento de custos com 161 

as reuniões, pois aproveita-se a vinda dos membros para outras atividades, também. 162 

A conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso ponderou que sente insegurança 163 

em compor a comissão de ética na Baixada Santista neste momento, pois os seus 164 

componentes não participaram anteriormente da Comissão de Ética. Se a 165 
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regionalização for implementada deve-se pensar na capacitação pedagógica de todos 166 

os membros das comissões gestoras. Sugeriu-se que a comissão de ética elabore o 167 

projeto para tentar fechar e amadurecer a proposta até o Planejamento Estratégico. A 168 

conselheira Sandra Elena Sposito concorda que este é um tema para o Planejamento 169 

Estratégico, pois é preciso pensar com muito cuidado, porque não envolve apenas o 170 

deslocamento, mas também a política do Conselho. Não se pode colocar como 171 

prioritário, nesse momento, o critério do deslocamento. O importante é a linha política 172 

que se quer implantar. O desenho de pequenas comissões de ética nas comissões 173 

gestoras é um avanço, mas lembra que é um processo que não acontece 174 

rapidamente. Coloca que pensar regionalização com o critério do deslocamento, não 175 

vai funcionar e pode limitar estrategicamente as ações e sugere que já se componham 176 

as comissões e depois, no Planejamento Estratégico, discuta-se com calma a 177 

regionalização das comissões.  O conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni concorda 178 

com a fala anterior no sentido de se discutir no Planejamento Estratégico o projeto. A 179 

conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa sugere que a Comissão de Ética construa 180 

o projeto e ressalta que o critério a ser utilizando não é o do deslocamento, mas sim a 181 

descentralização e a regionalização. Acredita que poderão começar com quatro 182 

subsedes (Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba e Litoral 183 

Norte), que têm componentes com mais experiência. Joari Aparecido Soares de 184 

Carvalho propôs rever o modo de composição das diversas comissões, ampliando as 185 

discussões dos processos. Levar inicialmente os colaboradores para entender qual a 186 

lógica e quais as discussões políticas do Conselho de Psicologia e elaborar atividades 187 

que proporcionem formação política para os futuros colaboradores. 188 

Encaminhamentos: Aprovada a composição, até a realização do Planejamento 189 

Estratégico. Presidência: José Agnaldo Gomes. Membros Reunião / Comissão de 190 

Instrução: Luís Fernando de Oliveira Saraiva (que estará na Comissão até dezembro, 191 

quando a Gabriela Gramkow retornará), Lívia Gonsalves Toledo, Regiane Aparecida 192 

Piva, Gabriela Gramkow, Leandro Gabarra, Luiz Tadeu Pessutto, Patrícia Unger 193 

Raphael Bataglia, Patricia Mortara e Maria Cristina Barros Maciel Pellini. 194 

Colaboradores / Comissão de Instrução: Camila Lazzarini Escosteguy, Christiane 195 

Sanches, Hellin Cristina Galisteu, Jeane Carla Machado, Marília Fernandez e Patrícia 196 

Garcia de Souza. Colaboradores / Comissão de Instrução / Interior: Subsede de Bauru 197 

- Membro: Marta Alice Nelli Bahia e Regiane Aparecida Piva. Colaborador: Ana Karina 198 

Barbosa, Maria Madalena Lazari Kawashima, Marta Alice Nelli Bahia, Mauricio Ribeiro 199 

de Almeida, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, Silvana Almeida da Silva 200 

Lima e Flávia da Silva Ferreira Asbahr. Subsede Campinas - Membro: Maria Izabel 201 

Marques e Rita de Cássia O. Assunção. Colaborador: Carolina Helena A.M. Sombini, 202 

Thiago Galassim Maraccini, Giseli de Fátima Assoni e Maria da Piedade R.A. Melo. 203 

Subsede Grande ABC - Membro: Maria Izilda Soares. Colaborador: Ana Paula 204 

Camargo Alcazar, Camila de Freitas Teodoro, Reginaldo Branco da Silva, Maria Izilda 205 

Martão e Leonardo Milan. Subsede Ribeirão Preto - Membro: Leandro Gabarra. 206 

Colaborador: Alessandro Antonio Scaduto, Alice da Silva Moreira e Leandro Gabarra. 207 

Subsede São José do Rio Preto - Membro: Luiz Tadeu Pessutto. Subsede Vale do 208 
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Paraíba de Litoral Norte - Membro: Rejane Galvão. Colaborador - Defesa Dativa: 209 

Ricardo Aquino B. Mattos. A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa apresentou 210 

sugestões dos nomes dos colaboradores Brônia Liebesny, Paulo Kohara, da 211 

Defensoria Pública e Noêmia Aurélia (dativa). A comissão deverá consultar essas(es) 212 

psicólogas(os) indicados antes da reunião do dia 08 de novembro para que possam 213 

participar da atividade. Os membros da Comissão de Ética - COE: Luís Fernando de 214 

Oliveira Saraiva, Lívia Gonsalves Toledo, Regiane Aparecida Piva, José Agnaldo 215 

Gomes, Leandro Gabarra e Luiz Tadeu Pessutto deverão elaborar um projeto, com 216 

cronograma de reuniões, formação de seus elementos, a fim de que os membros do 217 

interior estabeleçam suas tarefas pela Comissão. Destacou-se a importância de 218 

aglutinar colaboradores em cada região, promovendo assim, a interiorização e 219 

descentralização da COE nas subsedes. Criar o projeto piloto da descentralização 220 

com as quatro subsedes: Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do 221 

Paraíba e Litoral Norte. Ficou combinado o prazo para definição do projeto até o 222 

Planejamento Estratégico. A conselheira Regiane Aparecida Piva solicitou que o 223 

plenário envie sugestões de membros por e-mail à Comissão de Ética 224 

(etica@crpsp.org.br). 3.2) Comissão de Orientação e Fiscalização – COF - A 225 

conselheira Graça Maria de Carvalho Camara explicou o funcionamento e as tarefas 226 

da Comissão de Orientação e Fiscalização - COF. Ponderou-se a importância de 227 

considerar a proposta de quem estiver como membro na Comissão de Ética - COE, 228 

não seja membro da Comissão de Orientação e Fiscalização - COF ao mesmo tempo, 229 

tendo em vista o acúmulo de tarefas. Todas(os) as(os) conselheiras(os) poderão fazer 230 

despachos junto à COF, independentemente de ser membro da COF ou não. 231 

Eventualmente, a COF poderá chamar a(o) conselheira(o) como referência em 232 

temática específica. A conselheira Graça Maria de Carvalho Camara apresentou a sua 233 

indicação para a composição da COF: Presidência: Graça Maria de Carvalho Camara; 234 

Membros: Ana Paula Porto Noronha, Guilherme Luz Fenerich, Luís Eduardo Valiengo 235 

Berni, Marilia Capponi, Sergio Augusto Garcia Junior, Alacir Villa Valle Cruces, Maria 236 

das Graças Mazarin de Araujo, Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Maria Cristina 237 

Barros Maciel Pellini e Leandro Gabarra, que se dispôs a colaborar mesmo a 238 

distância. Destacou o acordo entre os membros de que Graça Maria de Carvalho 239 

Camara fique na Presidência durante o primeiro ano, Ana Paula Porto Noronha 240 

durante o segundo e Guilherme Luz Fenerich durante o terceiro. Alguns membros do 241 

plenário apresentaram preocupação com o número de conselheiros membros desta 242 

Comissão, pois seria difícil conciliar os trabalhos da Comissão e com outras 243 

demandas de trabalho do CRP. Foram sugeridos nomes de colaboradoras(es)/e ou 244 

assessoras(es) para a COF: Marcelo Soares Vilhanueva, gestor da subsede Baixada 245 

Santista e Vale do Ribeira (indicação da conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca 246 

Pagliuso); Thiago Galassi Maraccini, gestor da Subsede de Campinas (indicação do 247 

conselheiro Gustavo de Lima Bernardes Sales); Monica Cintrão (sugestão da 248 

conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa); Ney Luiz Picado Alvares, Ubiratan 249 

Nunes de Oliveira (psicólogo em Recursos Humanos da Prefeitura do Município de 250 

São Paulo), Maria Lucia Aparecida Scalco (projetos de violência na saúde), Nelson 251 

mailto:etica@crpsp.org.br).
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Figueira Jr. (saúde - saúde mental) - indicações da conselheira vice-presidenta Maria 252 

Ermínia Ciliberti); Patrícia Rocha Silveira (CREAS - Ferraz de Vasconcelos), Patrícia 253 

Ferreira (Campinas), Patrícia dos Santos Souza Delfini (saúde mental), Carolini Dombi 254 

Barbosa (deficiência intelectual - autismo), Vicente Sarubbi Jr. (clínica) - indicações do 255 

conselheiro Moacyr Miniussi Bertolino Neto. O conselheiro Joari Aparecido Soares de 256 

Carvalho sugeriu que as reuniões de aproximação já fossem marcadas com o intuito 257 

de trazer os colaboradores, conforme sugestão anterior. Encaminhamento: A 258 

Comissão de Orientação e Fiscalização - COF ficou composta da seguinte forma - 259 

Presidência: Graça Maria de Carvalho Camara; Membros: Ana Paula Porto Noronha, 260 

Guilherme Luz Fenerich e Luís Eduardo Valiengo Berni. Esse grupo desenhará o 261 

projeto de funcionamento com o objetivo de ampliar a colaboração na COF e avaliará 262 

o convite a outros psicólogos, em função da temáticas da Comissão considerando 263 

também convite às(aos) indicados acima para participarem como membros, 264 

colaboradores e/ou assessores. Nessa linha de temáticas discutidas, na COF sugeriu-265 

se consultar a ABRAP - Associação Brasileira de Psicoterapia sobre indicações de 266 

profissionais na área da psicoterapia. O grupo deverá finalizar a tarefa até o 267 

Planejamento Estratégico. 3.3) Comissão de Direitos Humanos – Será mantida a 268 

coordenação por Aristeu Bertelli da Silva. A composição de seus membros será 269 

repautada na 1732ª Plenária Ordinária (25/11/2013). 3.4) Comissão de Avaliação de 270 

Título de Especialista - CATE – Apresenta-se a proposta de regionalizar a análise 271 

dos pedidos de avaliação dos títulos de especialistas nas subsedes a fim de não 272 

sobrecarregar um único assistente técnico. Em relação à composição, Alacir Villa Valle 273 

Cruces assumiria a coordenação, e a comissão teria como membros Joari Aparecido 274 

Soares de Carvalho e Maria das Graças Mazarin de Araújo. Como colaboradoras, 275 

Joari indica Renata Guisleine e Alacir indica Sueli Ferreira Schiavo. Será acordado 276 

pelo grupo quem serão os titulares e quem serão os suplentes, considerando que não 277 

há obrigatoriedade de membro ser conselheiro. Encaminhamento: O plenário aprova 278 

a composição: Coordenação - Alacir Villa Valle Cruces. Membros - Joari Aparecido 279 

Soares de Carvalho e Maria das Graças Mazarin de Araújo. Colaboradoras - Renata 280 

Guisleine e Sueli Ferreira Schiavo. 3.5) Comissão de Comunicação - Indicado o 281 

nome de Maria de Fátima Nassif para colaboradora, que será posteriormente 282 

consultada. 3.6) Comissão de Auditoria e Controle Interno – A comissão tem a 283 

função de analisar os documentos e previsões orçamentárias da autarquia. O ideal é 284 

que seja composta por três conselheiros, não podendo haver membro da diretoria. 285 

Encaminhamento: Referendados os nomes indicados: Maria das Graças Mazarin 286 

Araújo, Joari Aparecido Soares de Carvalho e José Agnaldo Gomes. O plenário 287 

delibera que os membros dessa comissão também deverão ser responsáveis pelo 288 

portal da transparência. 3.7) Grupo de Trabalho História e Memória da Psicologia – 289 

Elisa Zaneratto Rosa expõe que há um grupo que vem trabalhando há bastante tempo 290 

e indica que Ilana Mountian possa ser a coordenadora do Grupo, que será uma ponte 291 

entre o Grupo e a Plenária, mantendo os membros que já compõe o GT. Sandra 292 

Sposito sugere que se faça resgate do histórico da psicologia também nas subsedes e 293 

Elisa coloca a importância política de que se valorize o CEDOC.  Sugeriu-se, assim, a 294 
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seguinte composição: para a coordenação: Ilana Mountian. Membros: Carmem Silvia 295 

Rotondano Taverna, Deborah R. Barbosa, Emilia Aparecida Calixto Afrange, Maria de 296 

Fátima Nassif, Maria Fernanda Costa Waeny, Monica Leopardi Bosco de Azevedo, 297 

Odette de Godoy Pinheiro. Colaboradora: Ana Stela Cruz. Dario apresentou a 298 

sugestão de convidar Luci Leal para também compor o GT. Ilana deverá levar o nome 299 

para o grupo já composto. Encaminhamento: O Plenário referendou a composição 300 

sugerida de membros e colaboradores desse grupo, com Ilana em sua coordenação e 301 

solicita que este GT: a) articule com o acervo histórico das subsedes; b) articule com 302 

CEDOC; e, c) resgate da história do racismo no sistema conselhos e na psicologia. 303 

3.8) Comissão de Sexualidade e Gênero – É referendado o nome da conselheira 304 

Janaína Leslão Garcia para a coordenação dessa Comissão. 3.9) GT Povos 305 

Indígenas - O plenário referenda que o GT seja coordenado pelo conselheiro Luiz 306 

Eduardo Valiengo Berni. 3.10) Comissão de Criança e Adolescente - CCA – Essa 307 

Comissão será discutida durante o Planejamento Estratégico. Apresentou-se a 308 

sugestão dos seguintes nomes para colaborarem com o CRP na temática: Lucia 309 

Fonseca de Toledo, Júlia Jóia e Rosário de Maria. 3.11) Comissão Permanente de 310 

Licitação – Aprova-se a substituição na suplência, como conselheiro Moacyr Miniussi 311 

Bertolino Neto substituindo o conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni. Desse modo, a 312 

Comissão passa a ter a seguinte composição: Presidência: Conselheiro Secretário - 313 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva. Suplente: Moacyr Miniussi Bertolino Neto. 314 

Servidores: Diógenes Antonio Pepe e Mario Raimundo Correa. 3.12) Comissão 315 

Gestora da Região Metropolitana - Apresentou-se a proposta de composição da 316 

Comissão Gestora da Região Metropolitana. Definiu-se que este assunto será 317 

discutido durante o Planejamento Estratégico. 3.13) Projetos Integradores – O 318 

funcionamento dos projetos integrados foi apresentado ao plenário, que definiu que a 319 

discussão de quem será responsável e como será o funcionamento de cada um dos 320 

Projetos Integradores ocorrerá durante o Plenajemento Estratégico, mas já sugere-se 321 

que o responsável seja necessariamente conselheiro. IV) RECOMPOSIÇÃO DAS 322 

COMISSÕES GESTORAS - As Comissões Gestoras foram recompostas com os 323 

seguintes membros: Subsede de Assis: Coordenador - Silvio Yasui; Subcoordenador - 324 

Edgar Rodrigues; Membros - Damaris Bezerra de Lima, Fabiana de Andrade e João 325 

Renato Ciabattari Pagnano. Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira: 326 

Coordenadora - Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso; Subcoordenador - Igor da Costa 327 

Borysow; Membros - Ana Paula Hachich de Souza, Erica Didier Dantas Galvão e 328 

Marcelo Soares Vilhanueva. Subsede de Bauru: Coordenadora - Sandra Elena 329 

Sposito; Subcoordenadora - Silvana Almeida da Silva Lima; Membros - Ederson 330 

Ribeiro da Costa, Marta Alice Nelli Bahia e Flávia da Silva Ferreira Asbahr. Subsede 331 

de Campinas: Coordenador - Gustavo de Lima Bernardes Sales; 332 

Subcoordenadora - Rita de Cássia Oliveira Assunção; Membros - Thiago Galassi 333 

Maraccini e Giseli de Fátima Assoni.  Subsede do Grande ABC: Coordenadora – 334 

Camila Freitas Teodoro; Subcoordenador – Reginaldo Branco da Silva; Membros – 335 

Isabel da Silva Amaral, Jean Fernando dos Santos, Rafael Campos de Oliveira 336 
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Dutra. Subsede de Ribeirão Preto: Coordenador: Dario Henrique Teófilo Schezzi; 337 

Subcoordenara: Luciana Stoppa dos Santos; Membros – Mariana Hasse e Ariel 338 

Barato Gomyde. Subsede de São José do Rio Preto: Coordenadora: Maria das 339 

Graças Mazarin de Araújo; Subcoordenadora: Laura Lúcia dos Santos Leher; 340 

Membros: Luzia Emilia Sanchez Ayala Pitangui Calixto, Ana Carla Cividanes 341 

Furlan Scarin e Telma Abrahão. Subsede de Sorocaba: Coordenador: Sérgio 342 

Augusto Garcia Júnior; Subcoordenadora: Rosana Cathya Ragazzoni Mangini; 343 

Membros: Camila Taraborelli Lopes Lara; Carine Sayuri Goto Hanz e Ione 344 

Aparecida Xavier. Vale do Paraíba e Litoral Norte: Coordenadora: Lívia Gonsalves 345 

Toledo; Subcoordenador: Luiz Henrique de Sá Mendes Fonseca; Membro – 346 

Wilson Flávio Lourenço Nogueira. V) COMISSÃO DE ÉTICA - COE - 5.1) 347 

Nomeação de Relator de Julgamento Ético - Foram nomeados os seguintes 348 

relatores: Alacir Villa Valle Cruces para o Processo nº 26/10; Luiz Eduardo 349 

Valiengo Berni para o Processo nº 09/10; e, Luís Fernando de Oliveira Saraiva 350 

para o Processo nº 58/10. VI) JORNAL PSI - A conselheira presidenta Elisa 351 

Zaneratto Rosa esclareceu que foi solicitado à Coordenadora de Comunicação, 352 

Christiane Gomes, que apresente um projeto de comunicação para a diretoria, que 353 

poderá inclusive rever o modelo do jornal, alterar o formato, nome e periodicidade. A 354 

proposta era que essas alterações já fossem atendidas nesta primeira edição do 355 

Jornal da gestão, entretanto não será possível. As sugestões que serão apresentadas 356 

nesta edição são ainda da gestão passada. Ressaltou que é importante sempre saber 357 

quais foram os temas das últimas três edições para avaliação dos tópicos sugeridos, 358 

evitando repetições. A coordenadora de Comunicação Christiane Gomes explicou que 359 

a produção do jornal é terceirizada, que o Departamento de Comunicação do CRP-SP 360 

auxilia e coordena, mas a produção e diagramação é feita externamente. Informou que 361 

o Jornal PSI atualmente possui as seguintes editorias fixas, sessões que aparecem 362 

em praticamente todas as edições do jornal: 1) Um dia na Vida; 2) Mundo Melhor; 3) 363 

Subsedes; 4) Orientação; 5) Questões Éticas/Penalidades Éticas; 6) Estante; e, 7) 364 

Mural. O jornal tem ainda uma média de seis outras pautas, que são definidas pelo 365 

Plenário. Na estrutura atual há um conselheiro referência por cada pauta, além das 366 

fontes indicadas. A aprovação final fica a cargo da diretoria e conselheira(o) 367 

coordenador da Comissão de Comunicação. A jornalista contratada, Marina, ressaltou 368 

as mudanças que ocorreram no Jornal, que deixou de ser tratado como Jornal, já que 369 

seu formato aproxima-se mais ao de revista. Também informou que tem-se trabalhado 370 

de forma a deixar o conteúdo e textos mais leves, mais fluidos, conforme solicitação 371 

da gestão anterior. Destacou-se a importância de que se mantenha a periodicidade 372 

das edições. A conselheira vice-presidente sugeriu que este jornal tenha a 373 

característica da transição de gestão e os fatos que ocorreram há pouco tempo e que, 374 

se concordarem com a proposta, que se possa fazer matéria com o Movimento Passe 375 

Livre, tendo em vista manifestações que ocorreram nos últimos meses, iniciadas por 376 

esse movimento. Adriana Eiko Matsumoto coloca que acha importante que se façam 377 

matérias com temas que, ultimamente, não tiveram muito investimento político. Nesse 378 
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sentido, questiona se já foram publicadas matérias sobre neuropsicologia, psicologia 379 

organizacional. As sugestões de pauta foram as seguintes: a) Revezar nas edições 380 

matérias sobre uma área mais tradicional, como a neuropsicologia, e, na edição 381 

seguinte, matéria sobre uma área mais emergente (novo PL Ato Médico). 1) Um dia na 382 

vida: a) Psicólogos que trabalham com movimento social; b) Psicólogos que atuam no 383 

CRAS e da área do Esporte. Conselheira referência: Camila Freitas Teodoro; c) 384 

Psicólogos que atuam na redução de danos – sugestão de Ilana Mountian; d). 2) 385 

Mundo Melhor: a) Trabalho de pessoas em SBC; b) Moradias para famílias de 386 

mulheres que usam crack e têm filhos; c) Nova Lei sobre preconceito na igreja; d) 387 

Ações no centro de SP – retiradas das pessoas; e) Genocídio da população negra – 388 

sugestão de Jonathas Salathiel; f) Bulliyng e as questões psicológicas que acarretam 389 

nisso; g) Passe livre – sugestão Maria Ermínia Ciliberti; h) Mobilidade Urbana; i) 390 

Redução da maioridade penal; j) Lei de Drogas; k) Mais médicos, mais saúde 391 

relacionando-o com o PL entregue pela APSP – Associação Paulista de Saúde 392 

Pública e a Saúde + 10, na linha da política pública de saúde – sugestão de Elisa 393 

Zaneratto Rosa; l) Condições de Trabalho - Novos desafios nas políticas públicas, do 394 

ponto de vista das condições de trabalho, por exemplo (sugestão para edição futura); 395 

m) Resultado do COREP e do CNP (deliberações – balanço por eixos, desafios); n) 25 396 

anos da Constituição; o) Comissão da Verdade – lançamento da publicação; p) escola 397 

do MST (Movimento Sem Terra) – sugestão de Joari Aparecido Soares de Carvalho. 398 

3) Subsedes: a) Psicólogos que atuam com assistência ao parto – sugestão do Dário 399 

Teófilo Schezzi; b) Psicólogos que atuam no Ministério Público - sugestão do Dário 400 

Teófilo Schezzi; c) Descentralização do CRP; d) Regionalização e apresentando a 401 

Subsedes para as pessoas no sentido “abrindo as portas”. 4) Orientação: a) Racismo 402 

nas empresas; b) Práticas alternativas – psicólogos que fazem uso delas; c) Terapia 403 

das Vidas Passadas; d) Psicólogos que atuam nas Comunidades Terapêuticas – 404 

sugestão Graça Maria de Carvalho Camara (pautar na plenária para debate); e) Saúde 405 

suplementar. 5) Questões Éticas / Penalidades Éticas. 6) Estante (espaço para 406 

indicação de leitura):  Livro: O subalterno pode falar? (sugestão de Ilana Moutian). 7) 407 

Mural: Saúde + 10. 8) Matéria de Capa: Mobilizações ocorridas desde o mês de junho; 408 

problematizando os impactos na visão da psicologia; Criminalização dos 409 

manifestantes. Encaminhamento: A coordenadora de comunicação Christiane 410 

Gomes ficou incumbida de apresentar o histórico das últimas pautas do Jornal, 411 

principalmente as três últimas, para facilitar na decisão de assuntos relativos à pauta 412 

do Jornal Psi pelo plenário. Christiane Gomes e as jornalistas farão a sistematização 413 

das sugestões e discutirão, em reunião de diretoria da próxima semana, a pauta 414 

levantada para que seja divulgada ao Plenário, para indicação de fontes.  VII) 415 

CALENDÁRIO - A proposta de alteração do calendário de reuniões do CRP-06 416 

referente ao exercício do ano corrente foi apresentada ao Plenário. 417 

Encaminhamento: O calendário foi aprovado da seguinte forma: no mês de outubro 418 

não havará alteração; Novembro: Dia 09 - Plenária Ética Pedagógica 1733ª; Dia 21 – 419 

Plenária Ética 1734ª (início às 19h30); Dia 22 - Plenária de Julgamento 1735ª (1º 420 

julgamento às 14h30, 2º julgamento às 16h e 3º julgamento às 17h30). Dezembro: Dia 421 
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05 – Plenária Ética 1738ª (início às 19h30); Dia 06 – Plenária de Julgamento 1739ª (1º 422 

julgamento às 14h, 2º julgamento às 16h e 3º julgamento às 17h30); Dia 06 - Plenária 423 

Ordinária 1740ª (das 19h às 23h); Dia 07 - Plenária Ordinária 1741ª (das 9h às 13h); 424 

Dia 13 - Plenária de Julgamento 1742ª (1º julgamento às 14h, 2º julgamento às 16h e 425 

3º julgamento às 17h30); Dia 14 – Plenária Ética 1743ª (início às 9h). As reuniões da 426 

Comissão de Ética até o fim de 2013 ficaram estabelecidas nas seguintes datas: Dia 427 

08 de novembro; Dia 28 de novembro (às 19h); Dia 29 de novembro (às 10h); Dia 19 428 

de dezembro (às 19h30) e 20 de dezembro (às 10h e às 14h). VIII) PLANEJAMENTO 429 

ESTRATÉGICO (29 e 30/11 e 1º/12/13) – A diretoria expõe ao plenário que o 430 

facilitador apresentou uma proposta de trabalho para o Planejamento Estratégico 431 

durante uma reunião de diretoria. O planejamento está agendado para 29 e 30 de 432 

novembro e 01 de dezembro de 2013, conforme calendário. Até essa reunião, estava 433 

sendo considerado que estiveram presentes todos conselheiros e gestores nessas 434 

datas e iniciariam e findariam o planejamento. O mediador, em conversa com a 435 

diretoria, pontuou a importância de se classificar o que se considera essencial para 436 

essa gestão. A diretoria então começou a retomar as propostas da plataforma política 437 

e a avaliação que foi feita imediatamente antes da posse e, também, a necessidade 438 

de se conversar mais clara e diretamente com a categoria. Foi citado também o desejo 439 

de ampliar a participação dos psicólogos no Conselho, da descentralização, da 440 

relação do CRP-SP com o Conselho Federal, neste momento. A partir dessa conversa 441 

a diretoria colocou ao facilitador que gostaria de fazer um planejamento ascendente: 442 

que não se chegasse ao planejamento para iniciar uma discussão, mas que essa 443 

discussão já viesse sendo feita, com os gestores, com coletivos das regiões, dentro 444 

das comissões que cada um está. A ideia era que as comissões permanentes 445 

começassem a discutir o que se espera para a gestão e quais os projetos para a 446 

gestão. Ponderou que era importante que essa conversa fosse ampliada para além do 447 

conselho, através do diálogo com os coletivos. Levou-se essa proposta de que se 448 

fizesse a discussão dessa forma e contássemos com a presença de conselheiros e 449 

gestores para o mediador. Ele ponderou que não é possível fazer um bom 450 

planejamento dessa forma, que o ideal era que fosse feito em etapas; seriam cerca de 451 

três etapas, de modo que finalizaríamos o planejamento, com todas as ações, com 452 

formas de monitoramento, no começo do próximo ano. O mediador apresentou 453 

algumas propostas que a diretoria quer compartilhar e decidir junto ao plenário: a) que 454 

o planejamento seja feito por etapas: o primeiro fórum de gestores seria utilizado para 455 

a discussão dos desafios para esta gestão, de onde sairiam as diretrizes para atuação 456 

no ano de 2014. Desse fórum, seja escolhido um grupo para que sistematize as 457 

propostas, a partir dessa discussão política, que a partir dessa sistematização se faça 458 

a proposta das diretrizes políticas, que foram chamadas de “eixos integradores”, que 459 

pode também receber outra nomenclatura, passa-se então, para aprovação do 460 

plenário. A partir disso, que se passe a discussão para as diversas comissões, grupos 461 

de trabalho, coletivos e entidades com quem desejamos trabalhar, para se pensar nos 462 

resultados esperados. Depois da conversa, o mediador encaminhou uma 463 

sistematização do que foi discutido, de quais seriam as etapas, mas inverteu a ordem 464 
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entre elaboração das ações e dos resultados e não se sabe se ele se enganou na 465 

sistematização que fez, ou se ponderou depois que era melhor fazer a inversão: 466 

primeiro definir as ações e depois os resultados esperados. De todo modo, a ideia é 467 

que no encontro do Planejamento Estratégico (29 e 30/11 e 01/12) seria levado o 468 

extrato dessas conversas e discussões. Na proposta que a diretoria discutiu com o 469 

facilitador, neste ano, teriam-se os resultados esperados e, no primeiro encontro de 470 

janeiro, seriam validadas as ações; b) que a discussão ficaria muito difícil se realizada 471 

com todos os conselheiros e gestores, pois pode ser muito desgastante fazer com um 472 

grupo muito grande e que é mais efetivo ter grupos que discutem antes. Na proposta 473 

que ele sistematizou depois da reunião de diretoria, está ao contrário: que nos dias 474 

agendados para o Planejamento, que estejam todos os presentes e depois, apenas os 475 

conselheiros.  Durante a reunião, o que foi proposto era que a validação dos 476 

resultados fosse feita nos dias de planejamento, somente com a presença dos 477 

conselheiros e que, em janeiro, se validassem as ações com a presença de todos. O 478 

gerente geral, Diógenes Pepe, coloca que é importante que se tenham as ações 479 

planejadas já em dezembro. Que em anos anteriores as ações foram fechadas 480 

somente em março e abril, e que isso complica a organização do Conselho. Sandra 481 

Spósito questiona porque não se pensa em um planejamento para a gestão, ao invés 482 

de somente para cada ano isoladamente. Que entende que se deve partir da lógica de 483 

planejamento para os três anos e, então, ir organizando as ações e para cada ano. 484 

Elisa explica que os resultados são para três anos, que somente as ações são para 485 

este ano. Sandra pondera também que todas as etapas devem ser realizadas com 486 

todos os conselheiros e gestores, que não entende ser tão complicado. Que as 487 

discussões devem ser coletivas, encontrando interlocuções. O plenário pondera que 488 

se pense em ações mais efetivas, não valorizando a quantidade de ações e sim a 489 

efetividade delas e que entende que a lógica de um grupo menor pensar e passar para 490 

o grupo maior referendar, pode haver retrabalho; que concordam com conversar com 491 

coletivos, com as comissões, com os grupos de trabalho, mas que as ações e os 492 

resultados devem ser discutidos com todos. Encaminhamentos: O plenário referenda 493 

a proposta até a definição das diretrizes, e altera a proposta de forma que as etapas 494 

do planejamento estratégico ocorram da seguinte forma, considerando que 495 

conselheiros e gestores devem estar presentes na validação tanto das ações quanto 496 

dos resultados. Serão quatro etapas: 1) dia 26/10 - Fórum de Gestores – discussão 497 

política das diretrizes e, a partir dela, se elabora um texto com os “Eixos integradores”; 498 

2) 09/11 - validação em plenária do roteiro de discussão; 3) após aprovação em 499 

plenária, envio a todos os grupos, comissões, subsedes e etc. para discussão do 500 

roteiro e construção dos resultados e ações; 4) 29 e 30/11 e 01/12 - discussão com 501 

todos os conselheiros e gestores, a partir do que as comissões e grupos trouxerem, 502 

para validação dos resultados e ações.  IX) APAF - ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, 503 

DA ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANCAS (14 e 15 de dezembro de 2013, Brasília - 504 

DF) -  Não houve tempo hábil para discussão do ponto, que será pautado na 1732ª 505 

Plenária Ordinária, de 25 de outubro de 2013. X) REGIONALIZAÇÃO / 506 

DESCENTRALIZAÇÃO DAS SUBSEDES - O plenário deliberou que este assunto 507 
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será pautado para discussão na próxima reunião de diretoria, que ocorrerá em 23 de 508 

outubro, quarta-feira. XI) GT PSICOLOGIA E POVOS INDÍGENAS - 10.1 - Proposta 509 

de continuidade: O ponto não foi discutido e será encaminhado para a reunião de 510 

Diretoria da próxima quarta-feira, 23 de outubro. XII) DIVERSIDADE 511 

EPISTEMOLÓGICA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS – Não houve tempo para 512 

discussão do ponto, que será pautado na próxima reunião de diretoria, de 23 de 513 

outubro de 2013. XIII) COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF - 514 

19.1) Roteiro de Entrega de CIP -  O ponto foi remetido para discussão na 1732ª 515 

Plenária Ordinária. XIV) MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO 516 

PSICOLÓGICA EM CONCURSO PÚBLICO (REVOGA RESOLUÇÃO CRP 517 

nº001/2002 - O ponto não foi discutido e será remetido para a 1732ª Plenária 518 

Ordinária. XV) NOMEAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES - O ponto será pautado para 519 

discussão na 1732ª Plenária Ordinária. XVI) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS 520 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário informou o plenário que no 521 

último mês foram aprovados: Pessoa física - 261 (duzentas e sessenta e uma) 522 

inscrições novas; 57 (cinquenta e sete) reativações; 17 (dezessete) inscrições 523 

secundárias; 22 (vinte e duas) inscrições por transferência; 08 (oito) registros; 04 524 

(quatro) alterações contratuais; e, 32 (trinta e dois) cancelamentos a pedido. Pessoa 525 

jurídica - 09 (nove) cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – 526 

pessoa física e jurídica: 410 (quatrocentos e dez), conforme folha anexa que é parte 527 

integrante desta ata XVII) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES - O 528 

plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes 529 

protocolos: 6812410 (CRP 06/102477), 506308568 (CRP 06/31709), 306302213 (CRP 530 

06/76313), e concedeu parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os 531 

seguintes protocolos: 306004700 (CRP 06/26785), 506003478 (CRP 06/57737), 532 

106705871 (CRP 06/84989). Não se aplica o pedido para obtenção de selo para o 533 

protocolo: 6405184 (CRP 06/101494) conforme folha anexa que é parte integrante 534 

desta ata.   XVIII) APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA - O ponto não foi 535 

discutido e será remetido à 1732ª Plenária Ordinária. Nada mais havendo a tratar a 536 

senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro 537 

secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e 538 

aprovada será assinada. São Paulo, dezenove do mês de outubro de dois mil e treze. 539 
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