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ATA 1757ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às vinte horas, realizou-se 1 

a milésima setingentésima quinquagésima sétima reunião Plenária Ordinária do 2 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à Rua Arruda Alvim, 3 

oitenta e nove. Estiveram presentes 26 (vinte e seis) conselheiras(os), sendo 4 

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

Ana Paula Porto Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela 6 

Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, 7 

Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Luís Fernando de 8 

Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino 9 

Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Camila de Freitas Teodoro, Dario Henrique Teófilo 10 

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

Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar Pinto da Fonseca 12 

Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, Sergio Augusto Garcia 13 

Júnior e Silvio Yasui. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativa de 14 

ausências - Foram consideradas as justificativas de ausência das (os) demais 15 

conselheiras (os): José Agnaldo Gomes, Ana Maria Falcão de Aragão, Bruno Simões 16 

Gonçalves, e Gustavo de Lima Bernardes Sales. 1.2) Financeiro – A conselheira 17 

tesoureira Adriana Eiko Matsumoto informou sobre a posição financeira do CRP-06: 18 

Saldo em banco: R$ 15.817.363,93 (quinze milhões, oitocentos e dezessete mil, 19 

trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos); Arrecadação: R$ 20 

9.469.463,97 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e 21 

sessenta e três reais e noventa e sete centavos) - 34% do previsto; Dívida ativa: R$ 22 

629.280,32 (seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois 23 

centavos) - 17% do previsto, considerado positivo comparado com o mesmo período 24 

do ano anterior; Conciliação: R$ 40.512,92 (quarenta mil, quinhentos e doze reais e 25 

noventa e dois centavos) - esse valor refere-se ao parcelamento de que fez a 26 

conciliação no ano anterior, visto que esse ano ainda não começaram as conciliações. 27 

Adriana Eiko Matsumoto explica que o centro de custos ainda não foi apresentado, 28 

pois o Planejamento Estratégico ainda não foi finalizado. A conselheira informa que se 29 

cogita estar acontecendo perda de boletos devido a profissionais que mudaram de 30 

endereço. Existem várias questões referentes ao Cadastro Nacional. Foi 31 

encaminhando de se sistematizar esses elementos para ser remetido posteriormente 32 

para o Conselho Federal de Psicologia, porque a alçada de Resolução dessa natureza 33 

é deles, inclusive no quesito de preenchimento de “raça/cor” foi tornado obrigatório, na 34 

última APAF. A APAF anterior deliberou que o CFP organizaria um espaço de 35 

formação de presidências e tesourarias para trabalharem no relatório de TCU. Será 36 
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solicitado ao CFP que tão logo termine auditoria a nacional, seja informado aos CRPs. 37 

Maria Ermínia Ciliberti solicita que a conselheira tesoureira traga na próxima plenária 38 

os recursos a serem pagos ao CFP, para que a plenária se aproprie do que esta 39 

acontecendo. 1.3) CFP - Recomposição dos Grupos de Trabalho – Diante do 40 

questionamento do CFP sobre os representantes do CRP SP em Grupos de Trabalho 41 

desconhecidos, por não terem sido deliberados na última APAF, Elisa Zaneratto Rosa 42 

esclarece que consultando o CFP, foi esclarecido que esses GTs foram constituídos 43 

anteriormente, e que ainda não concluíram seus trabalhos. São eles: “GT 44 

Tesoureiros”, “GT Atualização do Manual de Procedimentos Administrativos, 45 

Financeiros e Contábeis do Sistema Conselhos de Psicologia” e “GT Elaboração de 46 

Projetos de Apoios Financeiros a Publicações dos CRPs”. A conselheira tesoureira 47 

Adriana Eiko Matsumoto foi indicada para compor os referidos GTs. 1.5) Reunião 48 

sobre a interface da Psicologia com o Poder Judiciário - GT Saúde Mental de 49 

Embu – A conselheira vice-presidenta Maria Ermínia Ciliberti informou sobre a sua 50 

participação na Reunião sobre a interface da Psicologia com o Poder Judiciário - GT 51 

Saúde Mental de Embu, que aconteceu no dia 13 de março de 2014, em Osasco. 52 

Comunica que estavam presentes os Conselhos de Fonoaudiologia, Medicina, 53 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O CRP foi convidado para discussão sobre a 54 

questão da saúde com judiciário, pois tem sido frequente que o Sistema Judiciário 55 

determine que profissionais façam relatórios visando a internação compulsória e 56 

alguns casos em que psicólogos tenham que acompanhar depoimentos de crianças 57 

em delegacias. A partir das discussões, foi encaminhada a organização de uma 58 

Oficina de elaboração de Documentos Escritos em duas regiões e a realização de um 59 

grande seminário sobre a relação com o judiciário 1.6) V Congresso de Psicologia 60 

da ULAPSI (14 a 17 de maio de 2014, Guatemala) – As conselheiras Elisa Zaneratto 61 

Rosa e Adriana Eiko Matsumoto esclareceram que, como decidido em plenária 62 

anterior, a Delegação para participar do V Congresso da Ulapsi na Guatemala seria de 63 

5 delegados: Elisa Zaneratto Rosa, Adriana Eiko Matsumoto, Luís Fernando de 64 

Oliveira Saraiva, Aristeu Bertelli da Silva e Bruno Simões Gonçalves, delegados 65 

representantes institucionais em mesas, conforme decisão de plenária anterior e o 66 

custeio de passagens, hospedagens e diárias, como apoio, para três pessoas, por 67 

serem das mesas magistrais: Ana Bock, Marcus Vinicius, Angela Soligo,. O CFP vai 68 

patrocinar a ida da Juliana Batista, representante da Ulapsi Brasil. A prioridade foi dar 69 

apoio às entidades Brasileiras filiadas a Ulapsi. 1.7) IV CBP - Congresso Brasileiro 70 

de Psicologia: Ciência e Profissão (12 a 23 de novembro de 2014). O conselheiro 71 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva informa que ocorreu no dia 14/03 reunião sobre o 72 

IV CBP sem a presença do CFP, que, apesar de chamado, não tem respondido aos 73 

convites. Algumas questões estão dependendo de resposta do CFP, tais como: o 74 

apoio com inscrições, mesas e apoio financeiro estratégico. A diretoria fez um 75 
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chamado ao CFP e até o momento não obteve resposta. Como o CRP-SP faz parte da 76 

Secretaria Executiva do Congresso, é necessário que seja feito um projeto de como 77 

será a participação da autarquia no Congresso e seja realizada consulta, por e-mail, 78 

sobre quais as pautas, temáticas e mesas o CRP SP deverá propor ao CBP. O 79 

conselheiro Luís Saraiva pede que as Subsedes auxiliem na divulgação do 80 

Congresso, para tanto, serão encaminhadas para cada subsede materiais de 81 

divulgação, como cartazes e marcadores de livro. No momento há 540 pessoas 82 

inscritas, com cerca de 80 pagas. Encaminhamento: O plenário decidiu que deve ser 83 

pautado esse ponto novamente na próxima plenária. 1.8) Reunião com 84 

departamento de atendimento – O conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva 85 

comunica que no dia 13 de março foi realizada uma reunião entre o Departamento de 86 

Atendimento, juntamente com a conselheira Presidenta Elisa Zaneratto, com a 87 

perspectiva de ouvir as problemáticas enfrentadas no departamento, a fim de se 88 

pensarem soluções. A reunião foi produtiva e estiveram presentes 13 funcionários. 89 

Luís Saraiva comunica ainda que o plenário tem conhecimento da dificuldade que as 90 

pessoas têm ao tentarem atendimento por telefone com a Sede, sendo necessário 91 

mudar a estrutura da telefonia. Alguns problemas devem-se aos procedimentos do 92 

Departamento, que tarefas que consomem muito tempo de trabalho, tais como 93 

envelopar cartas a serem enviadas. Nesse sentido, pensa-se em quais procedimentos 94 

devem ser revistas para agilizar o trabalho. Já havia sido autorizado ao Departamento 95 

que os funcionários pudessem realizar horas extras para adiantarem as inscrições de 96 

profissionais feitas pelas Subsedes, que estavam paradas. A Gerência, juntamente 97 

com a Coordenadora Técnica Ana Paula Jardim fizeram uma escala para dar conta 98 

dessa demanda, pois não havia funcionários que conseguissem tempo para abrir os 99 

malotes e dar continuidade aos processos. Tem-se entendido que o departamento 100 

vem passando por problemas estruturais, sendo necessária a contratação de uma 101 

consultoria externa para reformular todo o seu funcionamento. O conselheiro Dario 102 

Teófilo Schezzi levanta a problemática que ocorreu na Subsede de Ribeirão Preto, 103 

com a ausência por férias de uma funcionaria sem a contratação de um(a) 104 

temporário(a), o que fez com que os gestores da Subsede tivessem que realizar 105 

atividades pertinentes ao administrativo, como por exemplo, ir ao banco. Ele indica 106 

que é importante que se mantenha, pelo menos, dois funcionários por Subsede, 107 

mesmo porque é necessário que um funcionário cubra o horário de almoço do outro. A 108 

conselheira Sandra Sposito diz que essa questão é importante, pois na Subsede de 109 

Bauru tem recebido mais de 30 reclamações por mês e propõe que o atendimento à 110 

categoria seja pautado em plenária como interface com o PCCS. A conselheira 111 

Janaína Leslão Garcia informa que o CRPSP recebeu um comunicado do CFP 112 

informando que tem recebido reclamações de ausência de atendimento no Conselho 113 

de São Paulo, afirmando que há outras dessa natureza. A conselheira Elisa Zaneratto 114 
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Rosa ressaltou que o problema no Atendimento é muito grave e que existe uma média 115 

de quatrocentas ligações não atendidas por dia. Ela lembra também que o CRP SP 116 

voltou a plastificar CIPs, o que é proibido. A conselheira Janaína Leslão Garcia lembra 117 

que foi construído pelo funcionário Adolfo Benevenuto um sistema de monitoramento 118 

de tempo de resposta a e-mail, mas ele ainda não esta sendo utilizado. 119 

Encaminhamento: O plenário decidiu que deve ser construída uma nota à categoria 120 

reconhecendo a existência do problema e que as devidas providências para a solução 121 

estão sendo tomadas. 1.9) Lançamento do Livro “A Verdade é Revolucionaria” -  A 122 

conselheira Elisa Zaneratto deu ciência do recebimento do livro “A Verdade é 123 

Revolucionária: Testemunhos e memórias de psicólogas e psicólogos sobre a ditadura 124 

civil-militar brasileira (1964-1985)”, produzido pelo CFP, em 2013. Ela esclarece que 125 

havia sido acordado com o CFP que o CRP SP receberia seiscentos exemplares, 126 

tendo sido, entretanto, recebido apenas um exemplar. Frente a isso, a mesa diretora 127 

consulta o plenário sobre a possibilidade de encaminhá-lo à Comissão Nacional da 128 

Verdade. Encaminhamento: O plenário decidiu que deve ser cobrado ao CFP acerca 129 

dos demais exemplares e encaminhar à Comissão Nacional da Verdade o exemplar, 130 

por meio de ofício. A Secretaria providenciará o ofício, ressaltando a contribuição do 131 

Sistema Conselhos. 1.10) Planejamento Estratégico - A conselheira presidente Elisa 132 

Zaneratto Rosa esclareceu que a consultoria contratada para a realização do 133 

Planejamento Estratégico enviou um relatório com todas as ações estaduais e todas 134 

as ações que foram indicadas a serem feitas nas Subsedes e outras ações específicas 135 

para algumas Subsedes apenas em um arquivo. A gerência juntamente com o 136 

funcionário do Departamento de Comunicação, Adolfo Benevenuto, se encarregou de 137 

organizar e separar esses dados entre ações estaduais e ações das subsedes, o que 138 

deverá ser verificado pelo plenário, para que as devidas correções sejam feitas. A 139 

plenária definirá o responsável por cada ação estadual. As subsedes devem conferir 140 

se suas ações estão no documento e pactuar a data de cada ação para não sobrepor. 141 

Encaminhamento: O plenário decidiu que após as considerações das Subsedes, o 142 

relatório será finalizado e trazido para a consideração do plenário. 1.11) Eleição no 143 

Conselho Estadual de Assistência Social - O conselheiro Joari Aparecido Soares 144 

de Carvalho informa que o CRP SP foi eleito para ocupar vaga de representante de 145 

entidade dos trabalhadores no Conselho de Estadual Assistência Social e que isso 146 

talvez gere demandas nas subsedes, pois as pessoas passarão a identificar o CRP 147 

SP como um ator mais presente na política do Estado de São Paulo. Na capital haverá 148 

eleições nos próximos dois meses e uma pessoa, colaboradora da região 149 

metropolitana, aceitou participar como eleitora. Certamente não ocuparemos vagas, 150 

mas o Sinpsi se inscreveu para concorrer a vaga como conselheiro. Há previsão de 151 

concurso para a cidade de São Paulo, vamos ter uma leva de psicólogas(os) 152 

novas(os) na cidade e o CRP SP precisa auxiliar no suporte, para que não ocorra um 153 
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problema grave na administração municipal,  ou seja, os profissionais buscarem na 154 

Assistência Social aquilo que poderiam encontrar na Saúde ou em outra Política 155 

Pública, o que ocorre em alguns lugares. O conselho Nacional lançou um caderno 156 

simples e didático para orientar aqueles que forem participar dos processos eleitorais 157 

em Conselhos de Assistência social. Esse caderno está na linha que temos 158 

trabalhado: de valorizar as pessoas que trabalham na base. A representante do CRP 159 

SP no Conselho Estadual de Assistência Social é Rita de Cássia Assunção, gestora 160 

da Subsede de Campinas. 1.12) Audiência Publica da Frente Parlamentar em 161 

Defesa do SUAS - O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho informa que no 162 

final do mês de março a Frente Parlamentar em defesa do Suas vai realizar audiência 163 

pública para apresentar uma proposta alteração no que trata da assistência social na 164 

Constituição do Estado de São Paulo. A atualização é na mesma ocasião da audiência 165 

em que o Ministério Público vai apresentar a proposta do plano geral de atuação na 166 

parte da assistência social e na parte da participação social. Considera positivo que 167 

estejam se organizando. Não é somente sobre Assistência Social que o Ministério 168 

Público trata. Saúde e Saúde Mental também são pontos que interessam ao CRP, 169 

assim como outras áreas de Educação. As propostas são para que o Ministério 170 

Público deixe de ser somente demandador dos outros e passe a ser agente de ações 171 

preventivas. A data indicada é dia 26 de março na Assembleia Legislativa, mas não 172 

está confirmada ainda. Pode ser que ocorra no dia 25, por conta das agendas do 173 

Ministério Público. 1.13) Avaliação Psicológica em Concursos Públicos - A 174 

conselheira presidenta informou o CFP informou anteriormente a suspensão, pelo 175 

Superior Tribunal de Justiça, da avaliação psicológica como critério de avaliação em 176 

concursos públicos. A conselheira Ana Paula Noronha informou que há uma resolução 177 

nova, de 2013, que regulamenta como a avaliação deve ser feita nos concursos. A 178 

decisão do Superior Tribunal de Justiça é para abolir o processo de avaliação 179 

psicológica nos concursos.  A conselheira Graça Camara informou que há duas 180 

situações graves de concurso que usou avaliação psicológica como etapa final do 181 

concurso. Em Sorocaba, a Prefeitura nos procurou e a empresa do concurso foi 182 

chamada para orientação. Há vários psicólogos sendo processados por conta disso e 183 

em São José do Rio Preto ocorreu situação semelhante. Na prática há situações 184 

ocorrendo por conta desta decisão. Encaminhamento: A conselheira Ana Paula 185 

Noronha deverá preparar o ponto para a próxima plenária. II) ANALISE DE 186 

CONJUNTURA –  A conselheira Maria Ermínia Ciliberti justifica a adição do ponto na 187 

pauta permanente em plenária, pois Resoluções do Conselho Federal Psicologia 188 

estão sendo derrubadas e a tendência é que tal situação se intensifique. Frene a isso, 189 

é necessário que o plenário considere a conjuntura social e política do país e do 190 

estado, considerando o impacto dessas questões no exercício profissional e nas 191 

discussões do CRP SP. Considerou que tais questões também dizem respeito à 192 



 

 

 6 

Comissão de Políticas Públicas, que não desenvolverá ações sozinha. Foi discutido a 193 

importância de se fazer uma reunião com os coordenadores dos núcleos para articular 194 

as ações da Comissão Políticas Públicas. O conselheiro Joari Aparecido Soares de 195 

Carvalho pondera a importância de se discutir coisas que sejam viáveis no estado, 196 

mas que isso também sejam aplicáveis nas cidades. O conselheiro Moacyr Miniussi 197 

comenta que essa análise deve ser feita de maneira que se identifiquem as 198 

correlações de forças que se dão no país e no estado de São Paulo, e como isso 199 

influencia as ações do CRP e como fazer essa análise pode colaborar para as 200 

decisões do plenário. Encaminhamentos: O plenário decidiu que na próxima plenária 201 

deve ser pautada a Comissão de Políticas Públicas. Idealizada reunião com os 202 

coordenadores de grupos. Foram propostos os seguintes temas para as próximas 203 

pautas dentro do tema “Análise de Conjuntura”: Relação com o Sistema Conselhos, 204 

relativas a posições políticas, Pautas do Congresso Nacional, Redução da Idade 205 

Penal (Bauru) e outros PLs, Questão do modelo da Política sobre Drogas, Ano 206 

Eleitoral, Reforma do Código Penal, Projeto de Lei Transexualidade  (PL João Neri) e 207 

a nova gestão do CFP. III) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS – Elisa Zaneratto 208 

Rosa lembra que esta Comissão se tornou obrigatória em todos os Conselhos de 209 

Psicologia, e que a criação e manutenção dela deve ser feita de maneira urgente. 210 

Sugere que ela funcione de maneira autônoma, mas articulada com a Plenária, e 211 

sempre coordenada por um conselheiro. O conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni 212 

sugere que a Comissão deve ser composta de maneira funcional: em outras gestões 213 

existiam comissões com muitos membros, o que fazia com que as discussões 214 

parecessem seminários. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti diz que deve ser 215 

pensada essa Comissão como articuladora de todas as outras áreas e lembra que ao 216 

longo da gestão ainda existiram muitas Comissões a serem formadas e por isso é 217 

necessário o plenário saber definir os nomes com maior rapidez. Concernente à 218 

referida Comissão, o conselheiro Aristeu Berteli informa que a escolha dos 219 

profissionais deve ser feita considerando a sua experiência, onde essas pessoas 220 

militam e que tenham acúmulo na temática. O plenário sugeriu a inclusão dos 221 

seguintes profissionais como Membros: Clelia Rosane dos Santos Prestes - CRP 222 

08/07575, Maria Auxiliadora Cunha Arantes - CRP 06/27959, Maria de Fátima Nassif - 223 

CRP 06/6894, Myrna Valéria Coelho Frasseto - CRP 06/60683, Anelise Buzzi Serpi - 224 

CRP CRP 06/83666, Renato Alves (do Núcleo de Violência da Universidade São 225 

Paulo), Renata Ghislene, para o segundo semestre de 2014 e, como Colaboradores: 226 

Bruno Ramos Gomes - CRP 06/85113 e Eloisa Salgado.  Encaminhamento: O 227 

plenário aprovou sem objeções a indicação, para a comissão supracitada. Dessa 228 

maneira, a composição do grupo de trabalho ficou formada por, como Colaboradores: 229 

Bruno Ramos Gomes e Eloisa Salgado e, como Membros: Aristeu Bertelli da Silva, 230 

Bruno Simões Gonçalves, Jonathas José Salathiel da Silva, Gustavo de Lima 231 
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Bernardes Sales, Maria Orlene Daré, Reginaldo Branco da Silva, Clelia Rosane dos 232 

Santos Prestes, Maria Auxiliadora Cunha Arantes, Maria de Fátima Nassif, Myrna 233 

Valéria Coelho Frasseto, Anelise Buzzi Serpi, Renato Alves. Os conselheiros que 234 

tiverem mais nomes a serem indicados para compor a referida Comissão, poderão 235 

sugerir posteriormente. A comissão inteira deverá ser consultada por Aristeu Bertelli a 236 

fim de que todos saibam quais são as metas para a Comissão e se todos irão 237 

conseguir dar conta de seus trabalhos, mesmo estando em outros grupos e 238 

comissões. IV) CONFERÊNCIA LIVRE DE DEFESA CIVIL - O conselheiro Joari 239 

Aparecido Carvalho informou sobre a realização da Conferência Livre de Defesa Civil 240 

no próximo dia 29 de março. A Diretoria fará texto junto com Joari Carvalho para 241 

conciliar todos que estão como delegados e aqueles que ainda não informaram. V) 242 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - Por motivo de 243 

tempo hábil para apreciação minuciosa dos processos de pessoas física e jurídicas e, 244 

considerando a necessidade de atender à demanda da categoria relativa a pedidos de 245 

inscrições, reativações, cancelamentos, esta sessão ordinária de número 1757 246 

homologa os referidos processos, conforme consta em folha anexa, e submete à 247 

Plenária Ética 1759ª de 28 de março de 2014 que efetue à apreciação em tela. VI) 248 

APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA - Concernente aos processos para 249 

apreciação de Títulos de Especialistas, da mesma forma que o ponto anterior, esta 250 

sessão ordinária de número 1757ª homologa os referidos processos, conforme consta 251 

em folha anexa, e submete à Plenária Ética 1759ª de 28 de março de 2014 que efetue 252 

a apreciação em tela. VII) CREDENCIAMENTO DE SITE – Igualmente aos pontos 253 

anteriores, esta 1757ª Plenária Ordinária homologa os processos de credenciamento, 254 

conforme consta em folha anexa e submete à 1759ª Plenária Ética, de 28 de março de 255 

2014, para que efetue a apreciação em tela. Nada mais havendo a tratar a senhora 256 

conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário 257 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 258 

assinada. São Paulo, catorze de março de dois mil e catorze. 259 
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Guilherme Luz Fenerich  Maria das Graças Mazarin de Araújo 
 

Ilana Mountian  Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 
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