
 

 

 1 

ATA 1737ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

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

quarenta minutos, realizou-se a milésima setingentésima trigésima sétima reunião 2 

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

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 18 (dezoito) conselheiras(os), 4 

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

Matsumoto, Elisa Zaneratto Rosa, Guilherme Luz Fenerich, Janaína Leslão Garcia, 6 

José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, 7 

Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno 8 

Simões Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, Lívia Gonsalves Toledo, Maria das 9 

Graças Mazarin de Araujo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida 10 

Piva, Sandra Elena Sposito, Sergio Augusto Garcia Júnior. Também esteve presente o 11 

gestor: Edgar Rodrigues (Subsede de Assis). ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) 12 

Justificativa de ausências - Foram consideradas as justificativas de ausência das 13 

(os) demais conselheiras (os): Ana Paula Porto Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, 14 

Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, Ilana Mountian, Joari Aparecido 15 

Soares de Carvalho, Ana Maria Falcão de Aragão, Dario Henrique Teófilo Schezzi, 16 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, Jonathas José Salathiel da Silva, Luiz Eduardo 17 

Valiengo Berni e Silvio Yasui, conforme lista de presença anexa que é parte integrante 18 

desta ata. II) - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014 – A conselheira tesoureira 19 

Adriana Eiko Matsumoto expôs ao plenário a proposta de orçamento para 2014. O 20 

total da previsão da Receita Bruta, a partir do número de psicólogos na base, das 21 

anuidades no valor R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), aprovada na última 22 

Assembléia Orçamentária e outras receitas, totalizam R$ 58.338.360,63 (cinquenta e 23 

oito milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais, sessenta e três 24 

centavos) assim distribuídas: Receitas de Contribuição: R$ 29.447.199,49 (vinte e 25 

nove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais, 26 

quarenta e nove centavos); Receitas Patrimoniais: R$ 1.402.500,00 (um milhão, 27 

quatrocentos e dois mil e quinhentos reais) referente a valor aplicado em conta 28 

corrente e CDB; Receitas de Serviços: R$ 218.171,13 (duzentos e dezoito mil, cento e 29 

setenta e um reais, treze centavos); Outras Receitas correntes: R$ 16.248.702,01 30 

(dezesseis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e dois reais e um 31 

centavo). Credito Suplementar destinado a Imóveis: R$ 11.021.788,00 (onze milhões, 32 

vinte e um mil, setecentos e oitenta e oito reais).  O valor total das deduções é de R$ 33 

27.533.286,48 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e trinta e três mil, duzentos e 34 

oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), assim distribuídas: Fundo de Seções 35 

Estaduais, que por acordo na APAF é destinado a apoiar financeiramente os regionais 36 
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menores, sendo que a cada boleto pago, R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco 37 

centavos) são depositados nesse fundo; Cota Parte (CFP): R$ 5.097.354,78 (cinco 38 

milhões, noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito 39 

centavos); Contribuições a Conta Divulgação: R$ 1.274.338,70 (um milhão, duzentos 40 

e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos); Inadimplência 41 

- Ano Corrente: R$ 6.758.642,53 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, 42 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos); Inadimplência - Anos 43 

Anteriores: R$ 13.668.656,20 (treze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 44 

seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos); Tarifa bancária sobre Anuidade: 45 

R$ 252.920,64 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais e sessenta e 46 

quatro centavos); PASEP: R$ 102.920,64 (cento e dois mil, novecentos e vinte reais e 47 

sessenta e quatro centavos). O total das Receitas Líquidas: R$ 30.805.074,15 (trinta 48 

milhões, oitocentos e cinco mil, setenta e quatro reais e quinze centavos). As 49 

despesas previstas somam R$ 30.805.074,15 (trinta milhões, oitocentos e cinco mil, 50 

setenta e quatro reais e quinze centavos). No total há R$ 10.292.064,39 (dez milhões, 51 

duzentos e noventa e dois mil, sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) 52 

reservados para Pessoal Civil; R$ 3.744.080,64 (três milhões, setecentos e quarenta e 53 

quatro mil, oitenta reais e sessenta e quatro centavos) para Apoio Funcional; R$ 54 

11.021.788,00 (onze milhões, vinte e um mil, setecentos e oitenta e oito reais) para 55 

Investimentos e Inversões, designados em assembléia geral, que estão empenhados 56 

para a compra de imóveis que, por decisão da categoria e não podem ser utilizados 57 

para outros fins; R$ 471.146,84 (quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta e 58 

seis reais e oitenta e quatro centavos) para Investimentos e Inversões - Ano Corrente; 59 

R$ 4.714.892,60 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e 60 

dois reais, sessenta centavos) para Ações Políticas - Gerais; R$ 411.101,68 61 

(quatrocentos e onze mil, cento e um reais, sessenta e oito centavos) e R$ 150.000,00 62 

(cento e cinquenta mil reais) para Reserva de Contingência. No orçamento não estão 63 

previstas contratações para 2014, sendo que a folha de pagamentos corrigida em 64 

6,12%, pelo ICV-DIEESE, anuênio de 1% e 5% de avaliação de desempenho de vinte 65 

e seis funcionários. A gerência informou que quanto ao orçamento das subsedes 66 

aplicou-se o índice de inflação do período, da mesma forma como vinha sendo 67 

aplicado nos últimos anos. Há ainda o valor estimado em R$ 1 milhão (um milhão) 68 

para a compra da Subsede de Sorocaba, quando houver a sobra na verba, o valor 69 

será remetido para essa aquisição. Diante de algumas ponderações no plenário, 70 

explicou-se que a previsão de gastos com “Pessoal Civil”, chegará em torno de 53% 71 

do orçamento, de um limite de 60% e por enquanto não há possibilidades de mudança 72 

na estrutura atual. A gestão terá que trabalhar pensando nas diretrizes da campanha, 73 

no redesenho das subsedes, tendo em mente o melhor atendimento para o psicólogo. 74 

Elaborar um projeto para modernizar, enxugando ao máximo a máquina administrativa 75 
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e ao mesmo tempo garantindo os serviços. Encaminhamento: O Plenário aprovou a 76 

proposta orçamentária para 2014. III) COMISSÃO DE ÉTICA – O conselheiro José 77 

Agnaldo comunica que ele, e as conselheiras Lívia e Regiane estão trabalhando na 78 

COE mais ativamente e contam com o auxílio do conselheiro Luís Fernando Saraiva e 79 

da conselheira Gabriela Gramkow. Regiane Piva ressalta que o trabalho desde o 80 

começo da gestão tem sido bem intenso, mas que nem todas as demandas foram 81 

finalizadas. Algumas serão finalizadas apenas em janeiro. Foi comunicado que no dia 82 

vinte e oito de novembro, será realizada uma reunião de alinhamento usando como 83 

base algumas sugestões dos funcionários com objetivo de organizar a comissão de 84 

ética. Essa reunião se deve ao fato de que existem subsedes que ainda não realizam 85 

oitivas, e algumas das que fazem ainda não possuem total habilidade. Por isso, 86 

através da reunião, serão identificadas as principais problemáticas, e em janeiro 87 

pretende-se alinhar isso com as subsedes. O projeto a ser apresentado no 88 

planejamento estratégico no dia vinte e nove de novembro não está totalmente pronto 89 

por não ter havido tempo hábil para que todas as etapas tenham sido finalizadas. Foi 90 

feita uma proposta de funcionamento da COE pensando na interface entre o setor e os 91 

outros departamentos do conselho, bem como na atuação dos conselheiros, visando 92 

enfrentar os desafios postos. Ressaltou-se que tem um esboço com base no que foi 93 

proposto e os resultados terão de dialogar com os que estarão no planejamento. IV) V 94 

CONGRESSO LATINO AMERICANO DE PSICOLOGIA ULAPSI (14 a 17 de maio de 95 

2014, Guatemala) – A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa informou que 96 

entre os dias 14 e 17 de maio de 2014 acontecerá, na Guatemala, o V Congresso 97 

Latino Americano de Psicologia ULAPSI do qual as entidades brasileiras filiadas estão 98 

discutindo a sua participação. Na reunião das entidades brasileiras, mencionou-se a 99 

importância de se organizar enquanto Brasil para definir os pontos que serão levados. 100 

A conselheiro Adriana Eiko informa que é possível, pelo orçamento previsto, o CRP 101 

custear a ida de oito participantes – entre representantes do CRP e apoios a outras 102 

entidades -, que devem ser definidos pelo plenário. O CRP-SP está na Mesa Magistral 103 

final do congresso. O plenário ponderou sobre quais mesas deverão ser propostas 104 

pelo CRP. Levantou-se a possibilidade de quatro e de cinco mesas, sendo que, no 105 

caso de cinco mesas, haveria uma mesa específica sobre a temática de 106 

Medicalização, que no formato de quatro mesas seria abordada na mesa sobre 107 

Criminalização e Judicialização. Ressalta-se a importância em se garantir a 108 

participação política na ULAPSI, não restringindo apenas à participação através das 109 

mesas. Encaminhamentos: O plenário indicou como integrante da mesa magistral da 110 

qual participará o CRP-SP as entidades filiadas de El Salvador, Guatemala. Em 111 

relação às mesas que serão propostas pelo CRP, após votação do plenário, definiu-se 112 

que serão cinco: 1) Direitos Humanos e História e Verdade – referendado como 113 

representante do CRP06: Aristeu Bertelli da Silva, composição com Ignácio Dobles e 114 



 

 

 4 

CRP-05; 2) Criminalização, Judicialização (que abordará também a questão da 115 

adolescência) – referendada como representante do CRP06: Adriana Eiko Matsumoto, 116 

e ficam a serem definidas as outras entidades que comporão a mesa; 3) 117 

Medicalização e Patologização – referendado como representante do CRP06: Luís 118 

Fernando de Oliveira Saraiva, composição com Argentina e com a Frente da Luta 119 

Antimanicomial; 4) Democraticação, Políticas Públicas e Crepop – referendada como 120 

representante do CRP06: Elisa Zaneratto Rosa, composição com Manolo (Cuba) e 121 

CRP 12; e, 5) Descolonização, questão indígena e territórios – referendado como 122 

representante do CRP06: Bruno Simões Gonçalves, composição com Guatemala e 123 

Edgard Barrero. Com a definição do plenário sobre cinco representantes do CRP, há a 124 

possibilidade de concessão de três apoios a outras entidades, os quais o plenário 125 

pondera que podem ser destinados ao Fórum da Medicalização, Frente da Luta 126 

Antimanicomial e para a Ulapsi Brasil, para as Mesas Magistrais. Referenda-se que a 127 

definição dos apoios será realizada oportunamente, conforme as solicitações sejam 128 

recebidas. V) APRESENTAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DA CAPL (COMISSÃO DE 129 

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO) - A conselheira vice-130 

presidenta Maria Erminia Cilliberti informou que o pré-projeto está em fase avançada. 131 

Encaminhamento: Esse material será enviado por e-mail para todos os conselheiros. 132 

VI) II CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (27 a 30 de 133 

maio de 2014, em Brasília, DF) – A conselheira Maria Ermínia Ciliberti comunica ao 134 

plenário que a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil ocorrerá entre os 135 

dias 27 e 30 de maio de 2014 em Brasília, DF. Para o CRP SP ter mais embasamento 136 

quanto ao tema para uma participação plena na Conferência, se faz necessário a 137 

construção de um argumento sólido sobre as problemáticas que envolvem a defesa 138 

civil. Encaminhamentos: O plenário decidiu pela formação de um grupo de trabalho 139 

para discutir a temática com os seguintes integrantes: os conselheiros Joari Aparecido 140 

Soares de Carvalho e Sergio Augusto Garcia Junior, o gestor da Subsede do Grande 141 

ABC Reginaldo Branco Silva e a colaboradora Anne Louise Saboya Prado. VII) 142 

MUNDO DO TRABALHO – A conselheira Maria Erminia Ciliberti informa que no dia 143 

22 de novembro ocorreu reunião sobre as questões do Mundo do Trabalho a fim de 144 

nortear quais subtemas devem estar incluídos nessa temática para serem trabalhados 145 

pelo CRP. Ressalta a importância de que essa discussão seja encaminhada para a 146 

próxima reunião desse grupo que ocorrerá no dia 13 de dezembro. 147 

Encaminhamentos: O plenário indicou as conselheiras Maria das Graças Mazarin de 148 

Araújo e Camila Freitas Teodoro para compor e trabalhar as ações para o próximo ano 149 

nesse grupo. VIII) I ENCONTRO NACIONAL REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 150 

DO SUS - RAPS (de 04 a 06 de dezembro de 2013, em Pinhais - PR) – A 151 

conselheira vice-presidenta Maria Ermínia Ciliberti diz que  ocorrerá entre os dias 04 e 152 

06 de dezembro de 2013 em Pinhais, no Paraná, o I Encontro Nacional Rede de 153 
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Atenção Psicossocial do SUS – RAPS. Encaminhamentos: O plenário considerou 154 

importante a criação de duas mesas: 01) Atenção Psicossocial: cuidado que se faz em 155 

rede no território, tendo como objetivo debater e articular os conceitos essenciais da 156 

atenção psicossocial: cuidado, rede e território como constituintes da política. 157 

Participantes: Silvio Yasui (CRP-06), Rosimeire Silva (BH), Abrasme e Frente Estadual 158 

Antimanicomial SP. Mesa 02 – Intersetorialidade - Dario Schezzi como coordenandor 159 

do grupo. Foram designados como representantes do CRP-06 no RAPS os 160 

conselheiros Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Silvio Yasui, Dário Henrique Teófilo 161 

Schezzi, Ilana Mountian, Aristeu Bertelli da Silva, Sergio Augusto Garcia Junior e 162 

Jonathas José Salathiel da Silva. Concernente à carta a ser entregue no evento cujo 163 

título é “É tempo de pressa para Saúde Mental do País”, o plenário acordou que o 164 

conselheiro Moacyr Miniussi deverá verificar se a carta será assinada somente pelo 165 

CRP-06 ou em conjunto com o CFP, para que possa ser finalizada. Nada mais 166 

havendo a tratar a conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, 167 

conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que 168 

lida e aprovada será assinada. São Paulo, vinte e três dias do mês de novembro de 169 

dois mil e treze.  170 
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