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ATA 1732ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e treze, às dezenove horas e 1 

trinta minutos, realizou-se a milésima setingentésima trigésima 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 27 (vinte e sete) 4 

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

Adriana Eiko Matsumoto, Ana Paula Porto Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa 6 

Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz 7 

Fenerich, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, José Agnaldo 8 

Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Marília Capponi, 9 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, 10 

Camila de Freitas Teodoro, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo de Lima 11 

Bernardes Sales, Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Luiz 12 

Eduardo Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araujo, Mirnamar Pinto da 13 

Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, Sergio Augusto 14 

Garcia Júnior e Silvio Yasui. Também esteve presente o gestor da Subsede de Assis 15 

Edgar Rodrigues, conforme lista de presença anexa que é parte integrante desta ata. 16 

ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativa de ausências - Foram 17 

consideradas as justificativas de ausência das (os) demais conselheiras (os): Ilana 18 

Mountian, Ana Maria Falcão de Aragão e Silvio Yasui. 1.2) Financeiro – A conselheira 19 

tesoureira Adriana Eiko Matsumoto iniciou a apresentação recuperando o sentido do 20 

informe financeiro, demonstrando a preocupação com as despesas e as ações 21 

políticas do CRP, uma vez que os gastos dos conselheiros estão intimamente ligados 22 

à gestão. Salientou a importância dos conselheiros analisarem e entenderem o mapa 23 

gerencial de custos. Complementa a importância dos demonstrativos financeiros 24 

mostrarem o quanto do dinheiro gasto foi revertido em ações e trabalhos em benefício 25 

aos psicólogos inscritos nesta autarquia. Coloca que alguns dados devem ser olhados 26 

de maneira mais ampla e criteriosa no processo de nova gestão, sendo um desses 27 

ligado aos gastos gerais do conselho. O plenário ponderou que algumas ações devem 28 

ser olhadas antes do olhar para os custos, para não engessar a gestão. A tesoureira 29 

pontua que para que sejam construídas novas Subsedes é necessário um 30 

comprometimento na redução de custos nesta gestão. A conselheira Sandra Elena 31 

Sposito coloca que considera fundamental que se faça crítica à gestão de recursos da 32 

gestão passada para se construir um processo de melhoria contínua. Ela ressalta que 33 

todas as ações desenvolvidas pelo Sistema Conselhos têm caráter político. 34 

Encaminhamento: a) Fazer planejamento estratégico a fim de diminuir gastos 35 

financeiros com assuntos não políticos e revisar custos com os próprios conselheiros 36 
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reformulando assim a resolução de Ajuda de Custos; b) pautar na primeira plenária 37 

após o Planejamento Estratégico o GT de Assuntos Financeiros; e, c) enviar o link e 38 

login para acesso pela internet do Mapa Gerencial por Centro de Custo a todo o 39 

plenário. 1.3) Reunião com a Diretoria do CFP –  A conselheira presidenta Elisa 40 

Zaneratto Rosa deu informe sobre a reunião telefônica realizada com a Diretoria do 41 

CFP. Foram abordados diversos tópicos, como a continuidade dos projetos sobre 42 

Política de Álcool e Drogas, Publicações da II Mostra Nacional de Psicologia, 43 

Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão - CBP, Ulapsi, participação no 44 

encontro RAPS - Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a continuidade dos projetos, 45 

comentou-se sobre a crescente preocupação do CFP com as parcerias entre esta 46 

autarquia e o próprio CFP, uma vez que a mudança de gestão do Federal poderia 47 

atrapalhar a conclusão desses projetos. O CRP-06 assegurou seu comprometimento 48 

com o bom desenvolvimento e continuidade dos projetos. 1.4) Processo 49 

transsexualizador – A conselheira coordenadora da comunicação Janaína Leslão 50 

Garcia diz que em  04 (quatro) de setembro, o Conselho Federal de Psicologia 51 

divulgou a Nota Técnica sobre o Processo Transexualizador e Demais Formas de 52 

Assistência às Pessoas Trans. A princípio, o CRP-SP analisou esse documento e, 53 

como  identificou alguns erros, encaminhou um pedido de errata para o CFP. Após 54 

esse pedido, o CFP respondeu para esta autarquia que não haviam sido cometidos 55 

erros: todos os termos foram debatidos durante plenária e era um assunto que nem 56 

todos tinham domínio. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti complementa que 57 

participou da criação dessa nota enquanto conselheira do CFP, e afirma que a nota foi 58 

construída de forma detalhada e bem analisada. Encaminhamento: O tema deverá 59 

ser retomado com o CFP para nova avaliação. II) RECOMPOSIÇÃO DAS 60 

COMISSÕES PERMANENTES E PROJETOS ESTRATÉGICOS –  2.1) Comissão de 61 

Ética - O conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva informa que foi 62 

realizada uma reunião entre os conselheiros José Agnaldo Gomes, Elisa Zaneratto 63 

Rosa, Maria Ermínia Ciliberti e Graça Maria de Carvalho Câmara a fim de começar um 64 

projeto de regionalização das comissões de Ética (COE) e de Orientação e 65 

Fiscalização (COF). Coloca que a regionalização deve ser linha mestra não só para a 66 

Ética, mas para todo o conselho. Assim, é necessário que o plenário encaminhe como 67 

será feita essa regionalização. O plenário pondera que só é possível fazer a definição 68 

do projeto após o Planejamento Estratégico. Encaminhamentos: a) A partir das 69 

discussões provenientes do Planejamento Estratégico, é necessário que seja 70 

realizada a regionalização dos departamentos de COE e COF, que inclusive já 71 

apresentaram formalmente as etapas iniciais do projeto; b) o tema do primeiro Fórum 72 

de Gestores após o Planejamento Estratégico deverá ser “Descentralização e 73 

Regionalização”; c) a COE mantém a composição apontada na Plenária anterior e 74 

deve seguir com o projeto de descentralização, por meio do mapeamento das 75 
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necessidades e informações necessárias; d) as seguintes indicações para composição 76 

da Comissão de Ética foram referendadas: como Membros/Pareceristas – Edgar 77 

Rodrigues (CRP-06/29843), por Assis; Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso (CRP-78 

06/4595), pela Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira; Camila Taraborelli 79 

Lopes Lara (CRP-06/99914), pela Subsede de Sorocaba; e, Patrícia Santos de Souza 80 

Delfini (CRP-06/76328), pela sede. Como Colaboradores de Oitiva foram referendados 81 

os nomes: pela subsede de Baixada Santista e Vale do Ribeira - Érica Didier Dantas 82 

Galvão (CRP-06/77924), Ana Paula Hachich de Souza (CRP-06/74115), José Ricardo 83 

Portela (CRP-06/51825); pela subsede de São José do Rio Preto – Maria das Graças 84 

Mazarin de Araújo (CRP-06/13604), Laura Lucia dos Santos Leher (CRP-06/52411), 85 

Lourdes de Fátima Genaro (CRP-06/8383), Ana Carla Cividanes Furlan Scarin (CRP-86 

06/47625) e Ana Maria Benedetti Alves Garcia (CRP-06/21107); e, e) incluir na pauta 87 

do primeiro Encontro de Sede e Subsedes o tópico: postura de conselheiras(os) na 88 

Comissão de Ética. 2.2) Comissão de Orientação e Fiscalização – Foi exposto pela 89 

mesa diretora ao plenário a preocupação quanto ao alto número de conselheiros 90 

cuidando cotidianamente da COF, considerando as muitas ações que o Plenário tem 91 

que dar conta. Salientou-se que todos os conselheiros podem ser chamados a 92 

qualquer momento para atender uma demanda, independentemente de serem 93 

membros efetivos da comissão e ainda há a alternativa de a COF convidar 94 

colaboradores. Sugeriu-se que a COF possa ser composta por um número específico 95 

de conselheiros, mantendo-se um núcleo e convidando outros colaboradores. A 96 

discussão também abrangeu a questão da regionalização, onde se ponderou a 97 

importância deste processo para a COF.  Encaminhamentos: a) As discussões 98 

ocorridas no Planejamento Estratégico devem guiar o processo de regionalização dos 99 

departamentos de COE e COF, que inclusive já apresentaram formalmente as etapas 100 

iniciais desse projeto; b) o tema do primeiro Fórum de Gestores após o Planejamento 101 

Estratégico deverá ser “Descentralização e Regionalização”; c) para a composição da 102 

Comissão de Orientação e Fiscalização, na Plenária Ordinária 1731ª, de 19 de 103 

outubro de 2013, ficaram referendados como membros os conselheiros Graça Maria 104 

de Carvalho Camara (CRP-06/84485), Luiz Eduardo Valiengo Berni (CRP-06/35683), 105 

Ana Paula Porto Noronha (CRP-06/36519) e Guilherme Luz Fenerich (CRP-06/77938), 106 

que ficam responsáveis por garantir o cotidiano da COF. Além deles, a COF pode ter 107 

membros colaboradores, ou seja, não há a necessidade de ser conselheiro, que têm 108 

igual responsabilidade pelos andamentos cotidianos da COF. Referenda-se como 109 

colaboradores Maria Cristina Barros Maciel Pellini (CRP-06/27021), Leandro Gabarra 110 

(CRP-06/68098) e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini (CRP-06/31837), que 111 

participarão ajudando nos despachos e subsidiando as questões temáticas, não sendo 112 

necessária a presença em todas as reuniões de COF. 2.3) Comissão de Direitos 113 

Humanos –  O conselheiro Aristeu Bertelli da Silva informa que esta comissão deverá 114 
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ser composta de conselheiros e colaboradores e que, para que ele possa dar 115 

encaminhamento as demandas, esta comissão deveria ser composta o mais urgente 116 

possível. Encaminhamentos: Foram referendados para compor a comissão os 117 

seguintes conselheiros: Jonathas José Salathiel da Silva, Bruno Simões Gonçalves 118 

Gustavo de Lima Bernardes Sales.  Como colaboradores Mirna Coelho, Maria Orlene 119 

Daré e Reginaldo Branco da Silva. 2.4) Comissão de Comunicação – A composição 120 

se dará após realização do Fórum de Gestores do Planejamento Estratégico. A 121 

conselheira Sandra Elena Spósito informou que é representante do FNDC (Fórum 122 

Nacional pela Democratização da Comunicação) em Bauru. Encaminhamento: O 123 

plenário referenda que o tema seja revisto oportunamente e alerta para a importância 124 

de se ter atenção sobre a política na área de comunicação. III) GT PCCS - PLANO DE 125 

CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – O conselheiro Luís Fernando de Oliveira 126 

Saraiva relatou sobre os trabalhos já realizados e as tarefas deste GT. Cabe ao GT, 127 

que não é deliberativo, o acompanhamento e monitoramento do trabalho que vem 128 

sendo realizado pela empresa Véli Consultoria. Neste momento, estão em processo 129 

de avaliação dos produtos entregues pela Veli Consultoria sobre o Plano de Cargo, 130 

Carreira e Salário, a Avaliação de Desempenho, o Organograma Organizacional e o 131 

Regulamento. Informou que o GT PCCS é composto por dois representantes dos 132 

funcionários, dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de 133 

Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Colegiadas do Estado de Sao 134 

Paulo - SINSEXPRO e por dois representantes do plenário, com o apoio do 135 

departamento de Recursos Humanos. Comunicou também a saída da coordenadora 136 

Ivana Feijó como representante da Plenária, uma vez que ela também é funcionaria, 137 

podendo incorrer em conflitos de interesse, e a necessidade de se recompor O GT 138 

com o outro representante da plenária. O plenário indicou a permanência de Luís 139 

Fernando de Oliveira Saraiva no GT e que o outro representante do plenário seja a 140 

conselheira Ana Paula Porto Noronha. A conselheira Maria das Graças Mazarin de 141 

Araújo se coloca à disposição para colaborar. Encaminhamentos: Foram 142 

referendadas a entrada da conselheira Ana Paula Noronha e a permanência do 143 

conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva como representantes do plenário no 144 

GT. IV) APAF - ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, DA ADMINISTRAÇÃO E DAS 145 

FINANCAS (14 e 15 de dezembro de 2013, Brasília – DF) – Ocorrerá em Brasília 146 

no dia 15 de dezembro de 2013 a Assembleia das Políticas, da Administração e das 147 

Finanças – APAF. A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa traz a plenária os 5 148 

(cinco) pontos que são remanescentes da última APAF, que aconteceu em maio: 149 

Estudo de Conciliação e Ética, Maioridade Penal, Projeto de Lei da Terceirização, 150 

Avaliação de Egresso e Leitura Ótica. Além desses temas, a conselheira lembra que o 151 

novo projeto de lei “Ato Médico” contém os mesmos problemas do outro que foi 152 

arquivado e que, por isso, seria necessário incluir esse ponto na próxima reunião. Há 153 
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também a questão do EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por meio dos 154 

Movimentos Oculares), que está pendente a construção de uma Nota Técnica sobre o 155 

assunto, que havia ficado sob responsabilidade do CRP-06. Encaminhamentos: A 156 

plenária deliberou que não existe importância em manter o ponto “leitura ótica” e que, 157 

portanto, o ponto pode ser retirado da pauta da APAF. O ponto sobre Avaliação do 158 

Egresso deve ser solicitado para a APAF de maio de 2014. Os outros três pontos, 159 

Estudo de Conciliação e Ética, Maioridade Penal e Projeto de Lei da Terceirização 160 

devem ser mantidos na pauta. Além disso, a plenária decidiu que o ponto sobre o Ato 161 

Médico deve ser incluído e como subsídio deve ser considerado o próprio projeto de 162 

lei e a proposta de discussão de uma organização do Sistema Conselhos para o 163 

enfrentamento ao novo Projeto de Lei. Sobre o EMDR, o plenário solicita que sejam 164 

levantados os materiais sobre o assunto, para verificar qual a pendência. V) - 165 

PARTICIPAÇÃO DO CRP-06 NO ENCONTRO DA RAPS - REDE DE ATENÇÃO 166 

PSICOSSOCIAL (4 a 6 de dezembro em Curitiba, PR) – Acontecerá entre os dias 4 167 

e 6 de dezembro em Curitiba, no Paraná, o encontro da Rede de Atenção Psicossocial 168 

– RAPS. A conselheira Presidenta Elisa Zaneratto Rosa ressalta a importância desse 169 

encontro visto que ele está mobilizando toda a rede de serviço no Brasil e pondera 170 

que é por essa frente que o CRP SP enfrentará a atual política antidrogas. O Conselho 171 

Federal de Psicologia enviará para o local do evento, para que fiquem disponíveis em 172 

estande no evento, todos os materiais que dispuserem sobre o tema. 173 

Encaminhamentos: Foi criado um de trabalho para trabalhar este tema, que terá a 174 

seguinte composição: Moacyr Miniussi Bertolino, Guilherme Luz Fenerich, Sergio 175 

Augusto Garcia Junior, Silvio Yasui, Aristeu Bertelli da Silva, Maria Ermínia Ciliberti e 176 

Dário Henrique T. Schezzi. Esse GT desenvolverá um projeto que inclui propostas de 177 

mesas de debates e que pode, inclusive, envolver outros conselhos. VI)  DIA 178 

MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (13 de novembro de 2013, São Paulo) – 179 

Acontecerá em São Paulo, no dia treze de novembro, o evento “Assistência Social: 180 

Movimento para Garantia de Direitos”, que se concentrará na Câmara Municipal de 181 

São Paulo, às 9 (nove) horas, e percorrerá o centro da cidade até a Praça da Sé, onde 182 

ocorrerá um ato solene às 13 (treze) horas, em comemoração ao Dia Municipal da 183 

Assistência Social. O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho ponderou a 184 

importância da participação do CRP-SP nesse evento. Encaminhamentos: A plenária 185 

deliberou que se verificassem no CREPOP quais são os materiais de subsídio que o 186 

CRP-SP tem disponíveis impressos e reimprimir aqueles que não temos e que 187 

possam ser utilizados para apoiar esse tema. Também deliberou-se a formação de um 188 

GT composto por Joari Aparecido S. Carvalho, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, 189 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, Rosário de Maria da Costa Ferreira e Fernando de 190 

Assis Bento para articular o projeto de participação do CRP na atividade e encaminhá-191 

la para a análise da diretoria. VII) CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 192 
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SOCIAL - A Conferência Nacional de Assistência Social ocorrerá no período de 16 a 193 

19 de dezembro, em Brasília. O conselheiro Joari Aparecido S. de Carvalho informou 194 

que a discussão é importante e sugere enviar três pessoas pela necessidade de 195 

articulação. Encaminhamentos: a) Verificar com CFP se haverá estande e como esta 196 

sendo feita a organização deste evento. Formação de um GT composto por Joari 197 

Aparecido S. Carvalho, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Gustavo de Lima 198 

Bernardes Sales, Rosário de Maria da Costa Ferreira e Fernando de Assis Bento para 199 

a construção/sugestão de proposta de inserção no evento e articulação junto ao CFP. 200 

Aprovada a ida de 3 (três) representantes do CRP nesse evento. VIII)  CREPOP – O 201 

conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva disse que há previsão de que 4 (quatro) 202 

cadernos do Crepop sejam produzidos até o final do ano. O primeiro caderno sobre 203 

“Álcool e outras drogas” será disponibilizado para consulta pública e, para auxiliar na 204 

produção é necessário que um grupo de trabalho seja criado e contribua com 205 

informações, antes da disponibilização do documento para consulta pública. 206 

Encaminhamentos: O GT será formado pelos(as) conselheiros(as) Marília Capponi, 207 

Aristeu Bertelli da Silva, Ilana Mountian e os colaboradores Bruno Logan e Bruno 208 

Ramos. Deverão ser pensadas as formas de divulgação à categoria tanto na sede 209 

quanto nas subsedes. Será organizada a Roda de Conversa e é possível a 210 

participação de outros coletivos ou entidades participando junto. IX) APRECIAÇÃO 211 

DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário 212 

cientificou o plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 67 (sessenta 213 

e sete) inscrições novas e 14 (quatorze) reativações. Pessoa jurídica - 2 (dois) 214 

registros e 1 (um) cancelamento a pedido. Total Geral de processos aprovados para 215 

pessoa física e jurídica: 84 (oitenta e quatro), conforme folha anexa que é parte 216 

integrante desta ata. XI) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES - O 217 

plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site com o seguinte 218 

protocolo: 6405184 (CRP 06/32934) e concedeu parecer desfavorável à obtenção de 219 

selo para o site com os seguintes protocolos: 206009638 (CRP 06/42953), 606513914 220 

(CRP 06/90734) e 206714612 (CRP 06/76937). Não se aplica o pedido para obtenção 221 

de selo para o protocolo: 606708107 (CRP 06/108827), conforme folha anexa que é 222 

parte integrante desta ata. XII) APRECIAÇÃO DE REGISTROS DE ESPECIALISTAS 223 

– O plenário tomou conhecimento da relação de psicólogos para aprovação do título 224 

de especialistas. Encaminhamento: Foram deferidos na modalidade concurso, 1(um) 225 

na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 3 (três) na área de Psicologia do 226 

Trânsito, 1 (um) na área de Psicologia Jurídica, 2 (dois) na área de Psicologia 227 

Hospitalar, 1 (um) Psicopedagogia, 1 (um) na área de Psicologia Social e 1(um) na 228 

área de Neuropsicologia e  indeferiram: 2(dois) na área de Psicologia jurídica e 1 (um) 229 

na área de Psicologia Clínica. Na modalidade curso deferiram: 1 (um) na área de 230 

Psicologia Escolar/Educacional, 1 (um) na área de Psicologia Organizacional e do 231 
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Trabalho, 61 (sessenta e um) na área de Psicologia do Trânsito, 21 (vinte e um) na 232 

área da Psicologia Clínica, 6 (um) na área de psicologia Hospitalar, 3 (três) na área de 233 

Psicopedagogia, 1(um) na área de Psicologia Social e 11 (onze) na área da 234 

Neuropsicologia, conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais 235 

havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da 236 

qual eu, conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente 237 

Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, vinte e cinco dias do mês de 238 

outubro de dois mil e treze. 239 
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