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ATA 1776ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às vinte horas e vinte minutos, 1 

realizou-se a milésima setingentésima septuagésima sexta reunião Plenária Ordinária 2 

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

oitenta e nove. Estiveram presentes 22 (vinte e dois) conselheiras(os), sendo 4 

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

Ana Paula Porto Noronha, Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria de 6 

Carvalho Camara, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, 7 

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

Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Camila de Freitas Teodoro, Jonathas 9 

José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Maria das Graças Mazarin de Araujo, 10 

Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, 11 

Sergio Augusto Garcia Júnior e Silvio Yasui. Também esteve presente a gestora: Rita 12 

de Cássia Oliveira Assunção (Subsede de Campinas), conforme lista de presença 13 

anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) 14 

Justificativa de ausências - Foram consideradas as justificativas de ausência das 15 

(os) demais conselheiras (os): Aristeu Bertelli da Silva, Joari Aparecido Soares de 16 

Carvalho, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, Dario Henrique Teófilo 17 

Schezzi, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Luiz Eduardo Valiengo Berni. Conselheira 18 

Ana Maria Falcão de Aragão – está afastada conforme registrado na ata da milésima 19 

setingentésima sexagésima terceira Reunião Plenária Ordinária de onze de abril de 20 

dois mil e catorze. 1.2) Financeiro – A conselheira tesoureira Adriana Eiko Matsumoto 21 

informou que está disponível, na pasta de cada conselheiro, o Relatório de Prestação 22 

de Contas, que foi entregue na Assembleia Orçamentária, ocorrida no final do mês de 23 

abril. O relatório também está disponível online.  Adriana fez a apresentação do 24 

Centro de Custos atualizado, informando que as ações do Planejamento Estratégico já 25 

estão disponíveis e com os valores anotados. O Centro de Custos apresentado está 26 

atualizado até o dia 23 de maio de 2014. Adriana explicou ao plenário que houve 27 

impossibilidade de atualização dos dados devido à greve dos metroviários de São 28 

Paulo, que dificultou a vinda dos funcionários do departamento financeiro ao 29 

Conselho, mas que, na próxima semana, os dados atualizados estariam disponíveis 30 

online. Total de despesas com pessoal civil – R$ 3.085.564,00 (três milhões, oitenta e 31 

cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais). Apoio funcional – 1.144.789,00 (um 32 

milhão, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais). Reforma 33 

(investimentos e inversões) – R$ 30.162,00 (trinta mil, cento e sessenta e dois reais), 34 

gastos com reformas que foram feitas na sede. Informática: Máquinas e aparelhos – 35 

R$ 9.419,00 (nove mil, quatrocentos e dezenove reais) e com programas de 36 



 

 

 2 

informática – R$ 9.917,00 (nove mil, novecentos e dezessete reais). Aquisição de 37 

imóveis -  R$ 18.111,00 (dezoito mil, cento e onze reais), devido a adequações 38 

necessárias após a construção da subsede de Ribeirão Preto. Quanto às ações do 39 

Planejamento Estratégico, estão separadas por eixo: “Eixo 1 – Avançar no processo 40 

de implantação de uma gestão descentralizada e regionalizada para favorecer 41 

respostas em diálogo com as necessidades locais e estaduais incentivando o 42 

protagonismo da categoria e dos usuários da psicologia” - até o momento não houve 43 

nenhuma despesa; “Eixo 2 - Tornar-se referência no cotidiano profissional dos(as) 44 

psicólogos(as), através da produção de referencias técnicas que respeitem  a 45 

diversidade da psicologia, para contribuir  na sociedade tendo como foco as 46 

demandas postas pelas lutas sociais” – despesas, até o momento, de R$ 2.872,00 47 

(dois mil, oitocentos e setenta e dois reais); “Eixo 3 – Favorecer que a sociedade e os 48 

movimentos conheçam e demandem a psicologia para promover o acesso à 49 

diversidade de serviços, modalidades e cuidados por ela ofertados” -  despesa de R$ 50 

7.154,00 (sete mil, cento e cinqüenta e quatro reais); “Eixo 4 – Marcar posicionamento 51 

intransigente por políticas públicas de estado que garantam direitos sociais e direitos 52 

humanos, a partir do diálogo permanente com a sociedade, movimentos populares e 53 

sociais”, R$ 61.328,00 (sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais), 54 

fundamentalmente gostos devida a participação em conferências, congressos, ações 55 

relacionadas a Semana da Luta Antimanicomial e ao prêmio Arthur Bispo do Rosário; 56 

e, “Eixo 5 – O CRP-06 colaborou no processo de democratização do Sistema 57 

Conselhos de Psicologia, por meio da ampliação de mecanismos de comunicação, de 58 

transparência, de controle externo e participação da categoria e da sociedade junto ao 59 

CRP SP”  - até o momento, nenhum gasto. Adriana pondera que uma boa forma de 60 

monitorar as ações do Planejamento Estratégico é através do Centro de Custo. Cita, 61 

também, que consta no Centro de Custo os gastos com apoios e parcerias. Em 62 

relação aos apoios, Gabriela questiona como estão funcionando os apoios, 63 

relembrando que na gestão passada foi construída resolução sobre este assunto, a 64 

fim de tornar transparente o diálogo com os movimentos. Adriana coloca que há a 65 

pendência da formação do GT de Assuntos Financeiros, cujas tarefas são de avaliar e 66 

repensar as Resoluções de Ajuda de Custo e de Apoios e Parcerias e pondera que há 67 

uma dificuldade em precisar critérios, principalmente quando dizem respeito a 68 

movimentos sociais, a entidades parceiras. Essas questões devem ser discutidas pelo 69 

GT, de forma que os critérios fiquem mais explícitos. Também comenta que, por 70 

enquanto, houve o acordo de que os apoios pedidos às subsedes, passariam para a 71 

diretoria, na figura da tesoureira e cita que ocorre confusão sobre o que é apoio e o 72 

que é parceria. O formulário previsto na Resolução, que deve ser preenchido, tem 73 

ajudado no fluxo. O que deve ser ajustado são: os critérios, o que vale a pena investir, 74 

o que está dentro da ótica do nosso Planejamento Estratégico; essas questões que 75 
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são de cunho político e não somente técnico/financeiro/administrativo. Gabriela 76 

relembra que na gestão anterior, havia uma demanda de que o plenário participasse 77 

das aprovações de apoio, e que foi explicado que era muito complicado, por questão 78 

de prazos, esperar a plenária para fazer as aprovações. A conselheira Janaína 79 

comenta que é interessante para o portal da transparência colocar também os 80 

desdobramentos, quais foram as pautas da psicologia envolvidas, porque atualmente 81 

não temos divulgado o que temos apoiado. Também demonstra preocupação em 82 

relação a questão das subsedes, entende que deve-se discutir o quanto antes a 83 

resolução, para que não se centralize as decisões, considerando que cada subsede é 84 

que sabe a realidade de sua região. Adriana prossegue com o informe, comentando 85 

sobre a verba de contingência, que passados cinco meses, foi pouco utilizada – 86 

apenas R$ 7805,00 (sete mil, oitocentos e cinco mil reais), sendo que esta incluído 87 

nela lanches para alguns eventos, entende que é um ponto positivo a ser considerado, 88 

porque demonstra que o que tem sido gasto havia sido planejado e orçado. Elisa 89 

explica que, no Centro de Custo, o valor orçado é quanto a gente destinou gastar com 90 

aquela ação, realizado é quanto já foi arrecadado desse valor e as despesas é quanto 91 

já foi efetivamente gasto com aquela ação. A conselheira presidenta salienta que é a 92 

primeira plenária que temos disponíveis no Centro de Custo as ações planejadas, e 93 

que pode ser utilizado também no momento de planejar as ações, para já levar em 94 

conta quanto está orçado para aquela ação. Assim, a mesa diretora solicitou à 95 

Secretaria que, em todas as plenárias, o Centro de Custos seja impresso para todos 96 

os conselheiros, possibilitando dessa forma o acompanhamento de ações políticas e 97 

seus gastos de forma mais contínua. O saldo em banco, nesta data, é de R$ 98 

20.503.032,69 (vinte milhões, quinhentos e três mil, trinta e dois reais e sessenta e 99 

nove centavos). Os demais informes financeiros serão encaminhados posteriormente 100 

às(aos) conselheiras(os), por e-mail, considerando a impossibilidade dos 101 

funcionários(as) em disponibilizá-los, devido à greve de metroviários citada. 1.3) 102 

Convite para Observatório de Saúde Mental, Drogas e Direitos Humanos - A 103 

conselheira Marília Capponi informou que o CRP-SP foi convidado a participar da 104 

primeira reunião do Observatório de Saúde Mental, Drogas e Direitos Humanos, no 105 

bairro da Luz, na região conhecida como Cracolândia, e que a conselheira Ilana 106 

Mountian representará o CRP na referida reunião, dia nove de junho de 2014. 1.4) 107 

Processo Marisa Lobo - O conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva 108 

informou sobre questionamentos que têm sido feitos ao CRP-SP sobre processo ético 109 

contra a psicóloga Marisa Lobo. Informou que não deverá ser feito qualquer 110 

pronunciamento sobre o caso, a não ser de que processos éticos correm em sigilo e 111 

que, mesmo diante de sua conclusão em conselhos regionais, há instância e recurso 112 

junto ao CFP. Assim, só serão feitas manifestações quando findadas todas as etapas 113 

do processo e houver informações oficiais do Sistema Conselhos de Psicologia. 1.5) 114 
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Contratação de Coordenadores - A conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa 115 

informou ao plenário a abertura do processo para contratação de Coordenador 116 

Técnico e de Comunicação. Para isso, foi licitada empresa de head hunter, que 117 

buscará profissionais com o perfil esperado para os referidos cargos, construído pela 118 

Diretoria, Gerência e Conselheiros de Comissões Permanentes, além do discutido no 119 

PCCS. Após indicação dos candidatos, a Diretoria os entrevistará. II) PAUTA DO 120 

JORNAL PSI - Edição 179 (junho/agosto 2014) - A conselheira presidente Elisa 121 

Zanerato Rosa noticiou que o contrato com a empresa licitada para a confecção do 122 

Jornal Psi encerrou e que seria possível fazer um aditamento para mais uma edição. A 123 

empresa colocou algumas condições para a conclusão do aditamento e o CRP 124 

respondeu apresentou uma contraproposta. Diante das condições propostas pelo 125 

CRP, a empresa comunicou não ter mais interesse em continuar o trabalho e encerrou 126 

o contrato. Um novo processo de licitação será aberto para a contratação da empresa 127 

para a produção do jornal, entretanto decidiu-se aguardar a definição do processo de 128 

contratação do(a) coordenador(a) de comunicação e a redefinição dos trabalhos e 129 

fluxos no setor, avaliando-se, por exemplo, as condições do jornal ser produzido 130 

internamente. Para a próxima edição do Jornal será contratado(a) um(a) freelancer. A 131 

mesa diretora inseriu a discussão com as sugestões recebidas para definição da pauta 132 

do próximo Jornal Psi, Edição 179, que circulará a partir do mês de agosto do ano 133 

corrente. Para acompanhamento das decisões da plenária esteve presente o 134 

coordenador interino de Comunicação Adolfo Barros Benevenuto. Ressaltou-se que 135 

foram recebidas sugestões de conselheiros, gestores e psicólogos interessados. Após 136 

a apresentação e discussão de diversas propostas, chegou-se à seguinte pauta: (a) 137 

Capa: Valorização profissional, considerando-se tratar-se da edição do Dia do 138 

Psicólogo. Eixo da matéria: considerar características da profissão e seus impactos, 139 

tais como os atuais espaços de inserção no mercado, nas políticas públicas e nos 140 

movimentos sociais e ser uma profissao eminentemente feminina, estando associado 141 

à ideia de cuidado e reproduzindo desigualdades de gênero em relação a profissões 142 

mais masculinas. Deverá trazer a contribuição da profissão para a construção de 143 

políticas públicas e para a defesa e garantia dos Direitos Humanos e maneiras pelas 144 

quais a sociedade vem se relacionando com a profissão. Fontes: Mitsuko Antunes - 145 

história da Psicologia (sugestão de Adriana Eiko Matsumoto), Analu Faria (sugestão 146 

de Maria Ermínia Ciliberti), Claudia Cavalcante - Dieese (sugestão de Maria Ermínia 147 

Ciliberti), Helena Hirata (sugestão de José Agnaldo Gomes), Sandra Maria da Mata 148 

Azevedo (sugestão de Lívia Gonsalves de Toledo),Odete Pinheiro - inserção nas 149 

políticas públicas (sugestão de Elisa Zaneratto Rosa), Lumena Almeida Castro 150 

Furtado (sugestão de Mirnamar Pinto Fonseca Pagliuso), Psicólogo da Unicamp – 151 

sobre racionalidades (sugestão de Maria Ermínia Ciliberti), Conceição Rezende – 152 

Secretaria de Saúde de Betim (sugestão de Maria Ermínia Ciliberti), Luis Sergio – 153 
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educação popular e trabalha com cidadania ativa (sugestão de Maria Ermínia Ciliberti), 154 

Ecléia Bosi – energia nuclear (sugestão de Sergio Augusto Garcia Junior), Rute Lopes 155 

(sugestão de Ilana Mountian). (b) Um dia na Vida: Psicólogo da Vara de Família e 156 

Infância. Fontes: Maurício Ribeiro de Almeida (sugestão de Janaína Leslão Garcia). 157 

Solicitar que a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça 158 

de São Paulo – AASPTJ-SP que indique uma(um) psicóloga(o) da área. (c) Mundo 159 

Melhor: Moradores de Franco da Rocha / Terras do Juqueri. Fonte: José Agnaldo 160 

Gomes. (d) Subsedes: 1) Oficinas do Prêmio Arthur Bispo do Rosário nas Subsedes. 161 

Fonte: Comissão Organizadora do Prêmio e Comissões Gestoras das Subsedes. 2) 162 

Box sobre a situação da conduta dos hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba - 163 

atualização das notícias e os eventos do Dia Nacional de Luta Antimanicomial - 18 de 164 

maio. Fonte: Comissão Gestora da Subsede de Sorocaba. 3) Exploração sexual na 165 

região do Vale do Paraíba. Fonte: Comissão Gestora do Vale do Paraíba e Litoral 166 

Norte. Encaminhamento: Uma página sobre o Prêmio Arthur Bispo do Rosário e outra 167 

sobre a questão dos hospitais psiquiátricos em Sorocaba e Exploração Sexual na 168 

região do Vale do Paraíba. (e) Orientação: Avaliação Psicológica no contexto 169 

organizacional, abordando-se o uso de testes, cuidados com os laudos, necessidade 170 

de se garantir devolutiva com candidatos em processos de seleção Fontes: Rodolfo 171 

Ambiel, da Universidade São Francisco (sugestão de Camila de Freitas de Toledo), 172 

Mario Camargo – UNESP Bauru, Madalena de Bauru (sugestão de Sandra Elena 173 

Sposito), Maria do Carmo Fernandes Martins – Metodista (sugestão de Ana Paula 174 

Noronha). (f) Questões Éticas: Dilemas Éticos: estabelecimento e cobrança de 175 

honorários. Fontes: A Comissão de Ética deve pensar sobre as indicações. 176 

Sugestões: Denis da Paradigma (sugestão da Adriana Eiko Matsumoto) e Isabel 177 

Marasina (sugestão de Moacyr Miniussi Bertolino Neto). (g) A Psicologia e o Cotidiano: 178 

Eu acho que sou gay, trazendo perspectivas de trabalho psicológico em consonância 179 

com a Resolução CFP 001/1999, contrárias à cura gay. Fontes: Patricia Porchat 180 

(Unesp Bauru), Fernando Silva Teixeira (Unesp - Assis), Willian Siqueira Peres (Unesp 181 

– Assis). (h) Mundo do Trabalho: condições de trabalho no SUAS, considerando greve 182 

de trabalhadores da capital e de Taboão da Serra. Fontes: Solicitar ao conselheiro 183 

Joari Aparecido Soares de Carvalho indicar as fontes. (i) A Perpectiva do Usuário: 184 

Região atingida por calamidade / Emergência e Desastres. Fontes: Entrar em contato 185 

com pessoa que trabalhou com a população de São Luiz do Paraitinga (sugestão de 186 

Silvio Yasui), Soraya e Regis da Unitau, Marli Nogueira dos Santos (sugestões de 187 

Lívia Gonsalves de Toledo) para que indiquem as fontes: os usuários. (j) Estante: 1) 188 

Indicação de filme - A caça. 2) Indicação de livro - Psicanálise e saúde do trabalhador;  189 

Che. (k) Mural: Copa da Inclusão e Videoclube. Fonte: As Subsedes devem divulgar e 190 

encaminhar para a conselheira Marília Capponi e Guilherme Luz Fenerich. O 191 

Departamento de Comunicação fará contato sobre o prazo. (l) Processos Éticos e 192 
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Penalidades: A Comissão de Ética providenciará o ponto. (m) Publicar a entrevista “As 193 

drogas não são o problema”, com o Prof. Carl Hart, neuropsiquiátra americano, 194 

independente da seção. III) RECOMPOSIÇÃO - 3.1) Subsede Baixada Santista e 195 

Vale do Ribeira - A conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso apresentou a 196 

proposta de inclusão de colaboradora na Região do Vale do Ribeira, psicóloga Pamela 197 

Ariadna Botelho Ireno - CRP 06/106897. Informou que a psicóloga trabalha no CRAS 198 

e coordena o grupo de discussão na região e demonstrou interesse em contribuir. 3.2) 199 

Subsede Grande ABC - A conselheira Camila de Freitas Teodoro apresentou a 200 

proposta de inclusão de colaboradora na Subsede, psicóloga Valquíria Aparecida 201 

Rossi Padovam CRP 06/42842, que atua na área organizacional e do trabalho. 202 

Encaminhamentos: O Plenário aprovou as indicações de inclusão das colaboradoras 203 

Pamela Ariadna Botelho Ireno - CRP 06/106897, na Subsede Baixada Santista e Vale 204 

do Ribeira e Valquíria Aparecida Rossi Padovam -  CRP 06/42842, na Subsede 205 

Grande ABC. IV) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 206 

- Após exposição dos processos, foram aprovados: Pessoa Física – 177 Inscrições 207 

Novas; 37 Reativações; 10 Inscrições por Transferência; 10 Cancelamentos a pedido, 208 

01 Cancelamento por transferência e 104 Cancelamentos por não apresentação do 209 

diploma. Pessoa Jurídica – 08 Registros; 03 Cadastros, 04 Alterações contratuais e 05 210 

Cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa física e 211 

jurídica: 359 (trezentos e cinquenta e nove), conforme folha anexa que é parte 212 

integrante desta ata. Encaminhamento: O Conselho Regional de Psicologia da 6ª 213 

Região deverá planejar ações junto às universidades a fim de minimizar o número de 214 

cancelamentos por falta de apresentação de diploma no prazo de dois anos após a 215 

inscrição provisória. V) APRECIAÇÃO DE REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O 216 

plenário tomou conhecimento da relação de psicólogos para aprovação do título de 217 

especialistas. Encaminhamento: Foi deferido 01 na modalidade concursos, sendo: 01 218 

na área Hospitalar. Foram deferidos 11 na modalidade curso, sendo: 01 na área 219 

Escolar / Educacional, 06 na área do Trânsito e 04 na área Clínica. Foi indeferido 01 220 

na modalidade curso, sendo 01 na área Clínica, conforme folha anexa que é parte 221 

integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira presidenta 222 

deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luís Fernando de 223 

Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos 224 

demais presentes. São Paulo, seis de junho de dois e quatorze. 225 
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