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ATA 1750ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, às vinte horas, realizou-se a 1 

milésima setingentésima quinquagésima reunião Plenária Extraordinária do Conselho 2 

Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. 3 

Estiveram presentes 25 (vinte e cinco) conselheiras(os), sendo essas(es) efetivas(os) 4 

e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva,  5 

Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, 6 

Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Joari Aparecido Soares de Carvalho, José 7 

Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Marília 8 

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

Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Jonathas 10 

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

das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane 12 

Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito e Sergio Augusto Garcia Junior. Também 13 

esteve presente o gestor da Subsede de Assis, Edgar Rodrigues, conforme lista de 14 

presença anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 15 

1.1) Justificativa de ausência – Foram apresentadas as justificativas de ausências 16 

de: Ana Paula Porto Noronha, Janaína Leslão Garcia, Ana Maria Falcão de Aragão, 17 

Dário Henrique Teófilo Schezzi, e Silvio Yasui. II) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -  18 

O plenário fez discussão para organização e definição dos resultados e das ações que 19 

estarão no Planejamento Estratégico para o ano de 2014. A mesa diretora aponta a 20 

necessidade de finalização do plano e definida os modos de organização da gestão 21 

nesta plenária. A mediadora do Planejamento Estratégico, Melissa, sugere que o 22 

plenário faça a definição de como será organizada a gestão e, após, o pleno realize a 23 

discussão dos demais pontos de pauta. Elisa Zaneratto Rosa cita que alguns pontos 24 

da organização foram discutidos no final do Fórum de Gestores e avalia ser 25 

importante retomar essa discussão hoje. Sobre a CAPL - Comissão de Análise de 26 

Projetos de Lei), colocava-se a preocupação de que o trabalho da Comissão com 27 

os Projetos de Lei não excluíssem os grupos que cuidavam das temáticas. O 28 

desafio era como resgatar isso, de que modo é possível trazer pessoas para 29 

trabalhar com o CRP SP, tornando-o um espaço para construir projetos para 30 

acompanhar a militância da sua área. No cotidiano, a diretoria tem a percepção de 31 

que é muito difícil trabalhar com o encaminhamento das demandas. É importante 32 

que se tenha um grupo de referência dos temas para poder encaminhar, para 33 

além de um conselheiro de referência dos temas. Por conta da organização do 34 

CREPOP, Maria Ermínia Ciliberti conversou com a conselheira Graça Camara 35 

para avaliarem as possibilidades de interação entre o CREPOP e a Comissão de 36 
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Orientação e Fiscalização e pensar como as(os) Assistentes Técnicas(os) do CRP 37 

poderiam estar mais apropriadas(os) das discussões que são feitas da política do 38 

CREPOP para reverter isso no cotidiano da orientação à categoria. Como forma 39 

de favorecer essa articulação pensou-se em criar grupos temáticos e que estes 40 

poderiam ter uma(um) AT de referência. A partir disso, pensou-se que não era só 41 

pensar na organização das(os) ATs, mas sim na organização do CRP como um 42 

todo. Elisa Zaneratto Rosa explica que resgatou esse histórico, que já tinha sido 43 

explicado ao final do Fórum de sábado passado. Essa proposta será avaliada pelo 44 

plenário. Entende que a organização do CRP SP deve favorecer a criação de 45 

coletivos e a interação de várias áreas, mas é muito difícil trabalhar no cotidiano 46 

sem ter a clareza de grupos específicos que acompanham determinadas áreas. 47 

Para a Diretoria, é importante ter grupos para acumular o saber que o plenário 48 

tem. A mediadora Melissa retoma a palavra e comenta que a ideia é trabalhar hoje 49 

por destaques que o plenário fizer sobre o produto do Planejamento Estratégico. 50 

Após, haverá a definição dos núcleos e dos conselheiros responsáveis por cada 51 

núcleo. Serão esses conselheiros os responsáveis por formar o grupo de membros 52 

e colaboradores. Melissa faz a leitura dos objetivos e funções dos núcleos e o 53 

plenário faz considerações no texto. Luís Fernando de Oliveira Saraiva comenta 54 

que a preocupação de denominar como os núcleos trabalharão deve garantir que 55 

todos respondam de forma igualitária com a gestão e não cada um à sua maneira. 56 

O plenário apresenta a preocupação de que os núcleos não fiquem centralizados, 57 

todavia, o plenário não quer que os núcleos sejam instâncias independentes do 58 

CRP. A plenária também tem consenso de que o CRP não deve voltar ao desenho 59 

anterior de funcionamento (gestão 2007-2010), por Comissões. É importante que 60 

o desenho dos núcleos seja interligado às comissões regimentais, ao plenário e à 61 

diretoria. Pondera-se que os núcleos irão gerar demandas e também recebê-las, 62 

com base na própria natureza da demanda. O que se pretende é quebrar a lógica 63 

hierárquica, mas não se deve esquecer que a organização da autarquia é de 64 

hierarquia, portanto os núcleos têm que ter o caráter consultivo e não deliberativo. 65 

Maria Ermínia Ciliberti pondera a importância de se ter alinhamento político. 66 

Encaminhamento: O plenário referenda que sua organização será dada por 67 

Núcleos temáticos, que devem ser articulados com todas as Comissões 68 

Regimentais e Permanentes do Conselho. III) CALENDARIO DE 2014 – Foram 69 

discutidos alterações para o calendário de 2014. Encaminhamentos: O plenário 70 

aprovou as seguintes alterações no calendário de 2014: Agendaram, para o dia 21 de 71 

fevereiro a Plenária de Julgamento Ético n° 1753. Em maio, a Plenária Ética que 72 

estava agendada para ocorrer no dia 24 foi antecipada para o dia 10. E adiaram a 73 

realização das Plenárias Ordinárias que ocorreriam nos dias 09 e 10 de maio, para os 74 
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dias 23 e 24. IV) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O 75 

conselheiro secretário apresentou ao plenário os processos de pessoa física e jurídica 76 

para apreciação. Encaminhamento: O plenário referendou a aprovação dos 77 

processos: Pessoa física - 329 inscrições novas; 12 reativações; 16 inscrições por 78 

transferência e 8 cancelamentos a pedido. E de Pessoa jurídica - 2 registros; 2 79 

cadastros e 6 cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa 80 

física e jurídica: 375 (trezentos e setenta e cinco), conforme folha anexa que é parte 81 

integrante desta ata. V) APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA – O 82 

conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva apresentou ao plenário os pedidos de 83 

reconhecimento de Título de Especialista. Encaminhamento: Na modalidade 84 

concurso foram deferidos 01 na área do Trânsito e 01 na área clínica. Na modalidade 85 

curso deferiram: 18 na área do Trânsito, 13 na área da Psicologia Clínica, 04 na área 86 

da Psicologia Hospitalar, 01 na área de Psicopedagogia, e 03 na área da 87 

Neuropsicologia, conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais 88 

havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da 89 

qual eu, conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente 90 

Ata, que lida e aprovada será assinada pelos demais presentes. São Paulo, sete de 91 

fevereiro de dois mil e catorze. 92 
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Ilana Mountian 
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