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ATA 1781ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA   
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

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

milésima setingentésima octogésima primeira reunião Plenária Ordinária do Conselho 2 

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

Estiveram presentes 20 conselheiras(os), sendo essas(es) efetivas(os) e suplentes, a 4 

seguir indicadas(os): Ana Paula Porto Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa 5 

Zaneratto Rosa, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de 6 

Carvalho, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Marília Capponi, 7 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Bruno Simões Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, 8 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves 9 

Toledo, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar 10 

Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva e Silvio Yasui, conforme lista de 11 

presença anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 12 

1.1) Justificativa de ausências - Foram consideradas as justificativas de ausência 13 

das(os) demais conselheiras(os): Adriana Eiko Matsumoto, Gabriela Gramkow, Graça 14 

Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz Fenerich, José Agnaldo Gomes, Alacir Villa 15 

Valle Cruces, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Sandra Elena Sposito e Sergio Augusto 16 

Garcia Junior. Conselheira Ana Maria Falcão de Aragão – está desligada conforme 17 

registrado na ata da milésima setingentésima sexagésima terceira Reunião Plenária 18 

Ordinária de onze de abril de dois mil e catorze. 1.2) Financeiro – O conselheiro 19 

secretário, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, considerando a ausência justificada de 20 

Adriana Eiko, relata o informe financeiro ao plenário: Saldo Bancário: R$19.610.373,15 21 

(dezenove milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e setenta e três reais e quinze 22 

centavos); aplicado em CDB: R$19.583.560,40 (dezenove milhões, quinhentos e 23 

oitenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos). Arrecadação até o 24 

momento de R$20.006.829,45 (vinte milhões, seis mil, oitocentos e vinte e nove reais 25 

e quarenta e cinco centavos), equivalente a 71% do previsto.  No período, ocorreram 26 

4.056 novas inscrições, 418 reativações e 1620 cancelamentos. O conselheiro Luís 27 

Fernando de Oliveira Saraiva apresenta também o centro de custo com os gastos 28 

efetivamente realizados até o momento, em cada Eixo. A conselheira presidenta Elisa 29 

Zaneratto Rosa pondera que os gastos com as ações políticas ainda é baixo. 1.3) 30 

Processos Trabalhistas – Quadro Atual – O conselheiro Secretário Luís Fernando 31 

de Oliveira Saraiva comunicou que no último mês houve decisão judicial sobre 32 

processo trabalhista que envolvia um funcionário de uma das subsedes do Conselho. 33 

O funcionário alegava que desempenhava atividades em desvio de função. A ação foi 34 

julgada improcedente já que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários vigente, mesmo 35 

com todos os problemas que apresenta, previa em sua descrição as atividades que 36 
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eram desempenhadas pelo trabalhador. Há um ponto que ainda não foi concluído no 37 

processo, que está relacionado à contribuição social que é repassada ao sindicato. 38 

Caso a decisão judicial seja de reembolso do valor da contribuição descontado nos 39 

vencimentos do funcionário, o sindicato será avisado para que devolva tais valores. O 40 

conselheiro também faz um breve relato sobre os processos trabalhistas que 41 

envolveram o conselho, desde o ano de 2010. Dezesseis desses processos se 42 

referem a mudança de cargo que implicaria em mudança de faixa salarial, sendo que 43 

o Conselho ganhou quinze desses processos. Outro processo refere-se ao período de 44 

experiência, do qual o funcionário requereu que fosse de três anos ao invés de três 45 

meses – como atualmente, sendo este processo também julgado a favor do CRP SP. 46 

Outros dois processos foram movidos por assistentes técnicos. 1.4) Padronização de 47 

material e bens do CRP SP – O conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira 48 

Saraiva informa a preocupação existente com a compra de materiais na sede e nas 49 

subsedes, já que não há um padrão de produtos e equipamentos. Para previsão 50 

orçamentária do ano que vem, deve-se pensar na necessidade de padronização dos 51 

bens. Muitas vezes, as regiões necessitam de um mesmo equipamento, porém no 52 

momento de adquiri-los, acabam adquirindo modelos diferentes. Foi citado como 53 

exemplo a subsede de Assis, onde foi realizada compra de cafeteira com alto custo de 54 

manutenção. Identificado o problema, foi avaliado se era necessário ter aquele bem. 55 

Os gestores resolveram arcar com o custo dessa cafeteira. Encaminhamento: O 56 

plenário referendou que Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Adriana Eiko Matsumoto e 57 

Diógenes Pepe preparassem os termos dessa padronização. Durante a realização 58 

desse trabalho, se pode realizar consultas às subsedes. Após o termo ficar pronto, 59 

deve-se repassá-lo a todos os conselheiros, e estes terão um prazo de 15 dias para 60 

fazer considerações. 1.5) Nova Resolução para Conciliação – Luís Fernando de 61 

Oliveira Saraiva informa que o CFP aprovou que sejam realizados novos processos de 62 

conciliação de anuidades em atraso na dívida ativa, mas com a orientação de que 63 

somente se pode conceder descontos sobre juros de mora e multa. A Assessoria 64 

Jurídica do CRP SP referendou a orientação do CFP, pois desconto sobre o valor da 65 

anuidade pode significar em renuncia de receita. Nas conciliações já realizadas pelo 66 

CRP SP, também dava-se desconto de 10% sobre sobre os valores das anuidades. A 67 

resolução deste Regional previa a aplicação deste desconto. O entendimento do CRP 68 

é que se deve cumprir a resolução do Federal, evitando assim que seja configurada 69 

renúncia de receita. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti entende que se trata de um 70 

ponto de pauta política, podendo o CRP posicionar-se contrário à Resolução do 71 

Federal.  Assim, sugere que o CRP siga a Resolução e que se entenda qual o projeto 72 

político para lidar com esse encaminhamento, de modo que o CRP possa se 73 

posicionar junto aos psicólogos. A conselheira Janaína Leslão acrescenta que o 74 

método que vinha sendo utilizado pelo CRP SP dava bons resultados em termo de 75 
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receita. Encaminhamento: Seguir orientação do CFP de não conceder desconto 76 

sobre o valor das anuidades, mas pautar a discussão em plenária para realizar análise 77 

política sobre essa decisão, para a construção de argumentos. 1.6) Auditoria do CFP 78 

– A conselheira Elisa Zaneratto Rosa noticia o plenário que auditoria ainda não foi 79 

agendada para o CRP SP, mas que já ocorreu em vários regionais. Não tem notícias 80 

de como ocorreram esses processos de auditoria. 1.7) VII Prêmio Arthur Bispo do 81 

Rosário - A conselheira Marilia Capponi informa que solicitou às subsedes que 82 

encaminhassem o relato de como foram as oficinas. A subsede de Sorocaba não 83 

realizou a oficina e a do Grande ABC não enviou o relato. Dos relatos recebidos, foi 84 

possível identificar que os processos surtiram os resultados esperados: houve 85 

subsede que chegou a realizar até 15 oficinas ao longo do tempo, com média de 15 a 86 

20 participantes em cada oficinas. Tais informes foram divulgados no Jornal Psi. 87 

Contaram com um total de 846 inscrições nesta edição. Também noticiou que, ao 88 

contrário de anos anteriores, com o objetivo de reduzir custos, não foi contratada 89 

empresa para fazer o projeto museográfico. Esse trabalho foi construído por 90 

funcionários do Departamento de Comunicação e, com isso, houve uma economia de 91 

cerca de 20 mil reais. Informa que as inscrições se encerraram em 14 de julho, e que 92 

agora será feita a curadoria. Os jurados inicialmente darão notas pela internet e, após, 93 

se reunirão no CRP para definir os cinco ganhadores e os outros cinco, que receberão 94 

menção honrosa. Para as categorias de Pinturas/ilustrações e Esculturas/Instalações, 95 

os jurados irão definir os cinco ganhadores diretamente na exposição das obras, que 96 

ocorrerá no mês de novembro. As exposições das dez obras selecionadas de cada 97 

categoria serão realizadas durante um mês em três locais diferentes. Marilia informa 98 

que estão verificando a possibilidade de que a cerimônia de premiação ocorra no 99 

Teatro São Pedro ou Cine Olido. Bruno Simões Gonçalves sugere que a cerimônia 100 

possa contar com a apresentação de pessoas que fazem saraus na periferia, mas 101 

Marília explica que são 60 (sessenta) premiados, portanto a cerimônia é longa e 102 

acredita que não há muito tempo para incluir essa apresentação na programação.  A 103 

conselheira Maria Ermínia Ciliberti comenta  que o cotidiano do trabalho do Prêmio 104 

Arthur Bispo do Rosário não foi colocado nos meios de comunicação do Conselho, e 105 

sugere que esse processo seja melhor divulgado a partir de agora, criando álbum de 106 

fotos das oficinas no Facebook, por exemplo, e que se tente divulgar na mídia, em 107 

revistas culturais. Elisa Zaneratto Rosa concorda com Ermínia que se produzam 108 

notícias do que foi realizado, com fotos das oficinas. Entende como uma das tarefas 109 

do GT fazer notas para divulgação e a criação de álbuns de fotos no Facebook. Marília 110 

complementa o informe comentando sobre a ideia de que seja feito um catálogo sobre 111 

o Prêmio, que está sendo realizado junto com o psicólogo Tiago Noel. Para isso, tem-112 

se feito levantamento no CEDOC sobre os materiais da premiação. Também está 113 

sendo feita licitação de fotógrafo para fotografar as obras inscritas, e cujas fotos 114 
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figurarão no catálogo que deve ficar pronto no próximo ano. Encaminhamento: Fazer 115 

“Vou Contar...” sobre o Prêmio Arthur Bispo do Rosário para divulgação no Facebook, 116 

site e demais meios de Comunicação do CRP SP. 1.8) GTs Nacionais – Elisa 117 

relembra sobre o encaminhamento de que todos que são representantes do CRP SP 118 

nos GTs nacionais incentivem os trabalhos do GT, para que eles efetivamente 119 

aconteçam. Assim, o CRP não deve deixar a condução dos trabalhos do grupo apenas 120 

para o CFP, cobrando o funcionamento dos mesmos. Relembra que em APAF foi 121 

discutido que os GTs não têm sido resolutivos. Informa ao plenário que o CFP 122 

começou a chamar as reuniões dos GTs, mas o custo de deslocamento e 123 

hospedagem está ficando sob responsabilidade dos Regionais e pondera que os 124 

Regionais de menor porte poderão ter problema em participar das reuniões. 125 

Encaminhamento: Quando houver convocação, deve-se avaliar se não poderia ser 126 

realizada reunião via telefone e o CRP SP não deve ser conivente com a realização e 127 

reunião presencial em que algum CRP esteja impossibilidade de participar por não 128 

poder arcar com os custos. 1.8.1) GT Laicidade e Psicologia -  Luiz Eduardo 129 

Valiengo Berni informa que estão há dois meses agendando a reunião. Ocorreram 130 

duas reuniões telefônicas para avaliar o que havia sido feito. O CFP tem pouco 131 

conhecimento do assunto, portando, tem deixado os demais membros do GT se 132 

organizarem. Informa que o andamento do GT está emperrado. A reunião foi 133 

agendada somente para setembro, pois não foi possível conciliar agendas em outras 134 

datas. Quanto a esse assunto, Ermínia entende que é ponto de pauta político, para 135 

construção de projeto político para esse debate, e que é necessário definir se o CRP 136 

SP buscará aproximação com o Movimento Estratégico pelo Estado Laico – MEEL. 137 

Encaminhamento: Pautar nas próximas plenárias Laicidade e as relações com o 138 

MEEL. 1.9) Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS – Luís Fernando de 139 

Oliveira Saraiva informa que durante as negociações do Acordo de Coletivo de 140 

Trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício 141 

Profissional e Entidades Colegiadas no Estado de São Paulo - Sinsexpro  reivindicou 142 

inicialmente que a finalização do PCCS se desse até o final de julho, apresentando na 143 

sequência proposta do mês de agosto como prazo para sua finalização. Comenta que 144 

a diretoria fez reunião com a consultoria, repactuando os métodos de trabalho, para 145 

que ela estivesse mais presente no Conselho de modo a entender seu funcionamento 146 

e suas necessidades, sendo possível assim avaliar quais os cargos e quais as 147 

descrições de trabalho precisamos. Informa ao plenário que nos dias 14 e 15 de julho 148 

dedicou mais de 20 horas em reunião com a consultoria, o que possibilitou 149 

praticamente finalizar as descrições das unidades organizacionais. Participaram das 150 

reuniões supervisores, coordenadores, gerência e conselheiros envolvidos com COE, 151 

COF, Comunicação e CREPOP. Está agendada para o dia 23 mais uma reunião com 152 

o intuito de finalizar as descrições das unidades e dos cargos. Em agosto estão 153 
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previstas agendas para avaliar o plano de transição e o impacto financeiro. Elisa 154 

Zaneratto Rosa pondera que são gastas muitas horas para poder concluir o PCCS. 155 

Que a diretoria, especialmente na figura da presidenta e do conselheiro secretário, 156 

tem estado muitas horas corrigindo informações do produto que tinha sido 157 

apresentado pela consultoria. Cita erros grosseiros nas descrições dos cargos e 158 

pondera que não é um trabalho de somente tomar as decisões políticas em relação ao 159 

PCCS, pois há muitas informações erradas. Retomou-se tudo que havia sido discutido 160 

pelo plenário e também as manifestações recebidas dos funcionários e assim, 161 

concluiu-se o modelo de estrutura organizacional. Fora isso, o trabalho é de correção 162 

do produto que havia sido apresentado. Elisa Zaneratto Rosa informa que o calendário 163 

que haviam programado com a consultoria já terá que ser alterado, porque estava 164 

previsto que neste momento já estivesse finalizada a descrição das unidades. Luís 165 

Fernando de Oliveira Saraiva relembra que após receberem o produto do trabalho da 166 

consultoria, apresentaram os problemas que ele tinha e a consultoria encaminhou uma 167 

nova versão, que continha novos erros, citando como exemplo uma descrição de um 168 

cargo, cuja uma das atribuições seria garantir a eleição da gestão. A conselheira 169 

presidenta cita como exemplo dos problemas enfrentados com a consultoria o 170 

desconhecimento, por parte da referida consultoria, de que a subsede metropolitana 171 

era apenas um anexo da sede, por questões de espaço, informando que havia sido 172 

questionada os motivos pelos quais a subsede metropolitana tinha mais funcionários 173 

que as demais subsedes. Pondera-se que o problema não é apenas a consultoria em 174 

si, mas também do método que foi aplicado, que não levou em consideração a 175 

expectativa da gestão para cada setor. 1.10) Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – 176 

A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa relembra ao plenário que a cada 177 

reunião da Mesa de Negociação, para discussão do ACT, a diretoria encaminhou 178 

cópia do informativo enviado aos trabalhadores para ciência dos membros do plenário. 179 

Informa que o ACT ainda não foi assinado, pois o SINSEXPRO colocou como 180 

condição para a finalização das negociações a finalização do PCCS. Foram realizadas 181 

duas reuniões com todos os trabalhadores do conselho para informar o andamento 182 

dos trabalhos de conclusão do PCCS. A primeira reunião foi para explicar os motivos 183 

pelos quais não era possível aprovar o plano àquele momento, que envolviam 184 

problemas detectados no documentos encaminhados pela consultoria e com o método 185 

utilizado para desenvolver o plano. Após a primeira reunião com os funcionários, a 186 

diretoria se reuniu novamente com a consultoria para pactuar a forma de trabalho a 187 

partir daquele momento, quais os problemas no documento que precisariam ser 188 

corrigidos e propor uma agenda para finalização dos trabalhos. E depois, novamente 189 

se reuniu com os trabalhadores para informar sobre os resultados da reunião com a 190 

consultoria. As cláusulas financeiras do ACT já estão acordadas e já foram aplicadas 191 

as devidas correções na folha de pagamento. Informa ao plenário que a diretoria faz 192 
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avaliação positiva sobre o resultado das negociações, citando que foi explicado que o 193 

aumento da folha de pagamento estava desproporcional ao aumento de receita. 194 

Acredita que os argumentos necessários foram colocados, e assim, evitou-se tensões 195 

no processo. O sindicato pedia correção pelo ICV-Dieese - 7,04% - e 10% de aumento 196 

real, além de aumento significativo no Vale Alimentação e no Vale Refeição. O gerente 197 

geral, Diógenes Pepe, coloca o ICV não é o índice correto para correção de folha de 198 

pagamento e sim o de INPC, o mesmo índice aplicado por força de lei na correção de 199 

anuidade. Tal índice foi de 5,81% no último período. Exemplifica-se que no ano de 200 

2013, a decisão judicial já foi pela aplicação do INPC. Elisa Zaneratto Rosa coloca que 201 

no acumulado dos últimos anos duplicamos a receita e triplicamos o gasto com folha 202 

de pagamento. A proposta da direção, aceita pelos funcionários, foi de reajuste pelo 203 

INPC + 1% de aumento real e reajuste de 7,5% de Vale Refeição e de 10% de Vale 204 

Alimentação. 1.11) Departamento de Comunicação do CRP – A conselheira 205 

presidenta informa que o departamento de comunicação tem passado à diretoria 206 

relatório de acessos ao boletim e de acessos às notícias do Facebook. Pelo relatório 207 

apresentado, para o Boletim Eletrônico de 09/05/14: 7,02% das mensagens enviadas 208 

foram visualizadas, 62% não foram visualizados e 30,98% deram erro na entrega; 209 

para o boletim de 25/06/14: 8,17% das mensagens foram visualizadas, 72,82% não 210 

foram visualizadas e 19,01% deram erro na entrega. O Boletim encaminhado em 11 211 

de julho, que tratava exclusivamente sobre o PL 30 horas teve recorde de acessos, 212 

com 7,36% das mensagens visualizadas, 83,74% das mensagens não foram 213 

visualizadas e 8,91% deram erro na entrega. Há também no relatório a informação dos 214 

links mais acessados. Nesse relatório também é possível constatar que nos últimos 215 

quatro meses, o número de pessoas que seguem a página do CRP SP no Facebook 216 

quase dobrou, passando de cerca de 26.000 (vinte e seis mil) em abril para cerca de 217 

43.000 (quarenta e três mil) em julho. O plenário entende que esse material deve ser 218 

apreciado pela Comissão de Comunicação, que tem como membros os conselheiros 219 

José Agnado Gomes e Janaína Leslão Garcia. No entendimento de Luiz Eduardo 220 

Valiengo Berni, o caminho que vem sendo percorrido no campo de comunicação 221 

externa está correto, que estão tendo avanços. Camila de Freitas Teodoro informa aos 222 

demais que os e-mails do Boletim tem ido para o lixo eletrônico ou spam, com 223 

exceção ao Boletim do mês de julho. Para ela, é importante o registro de acessos ao 224 

Facebook e parabeniza a Comunicação por colocar as Notas produzidas pelo CRP SP 225 

nessa rede social. Faz a sugestão de que as subsedes tenham página própria do 226 

Facebook. Sobre a entrega dos e-mails, Janaína Leslão Garcia informa que o serviço 227 

contratado não garante o recebimento dos e-mails na „Caixa de Entrada‟. O sistema 228 

de entrega foi melhorado, mas ainda há a dependência da configuração de cada 229 

servidor que vai receber este e-mail. Entende que os dados de visualização são bons, 230 

considerando que, de certa forma, o que é enviado é spam. No Planejamento 231 
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Estratégico há uma ação de pesquisa para avaliar os meios de comunicação, quem 232 

são os usuários e como podemos melhorar. E entende que se deve pensar também 233 

no envolvimento dos conselheiros com a comunicação institucional, cabendo também 234 

a cada conselheiro a replicação das informações divulgadas em suas próprias redes 235 

sociais. Solicita que se retome o manual de comunicação. Joari Aparecido Soares de 236 

Carvalho sugere que, em relação as divulgações nas redes sociais, que seja dada a 237 

cara de ações do Estado, que divulgamos eventos estaduais, mas não as ações que 238 

acontecem no Estado. Propõe que se faça releituras dos materiais que já temos, 239 

ativando produções mais antigas, relembrando a categoria esses materiais. Acha 240 

positivo que os boletins das subsedes estejam padronizados, o que ajuda a criar 241 

identidade entre as ações/divulgações do CRP. Moacyr Miniussi Bertolino Neto 242 

concorda que cabe aos conselheiros ajudar na divulgação dos materiais. E entende 243 

que os conselheiros também devem se inscrever no canal no Youtube. A conselheira 244 

Mirnamar Pagliuso questiona se é possível fazer esse levantamento por subsede.  245 

Janaína Leslão Garcia informa que é possível, desde que seja Boletim, que é enviado 246 

através de um sistema que possibilita esse tipo de análise. Encaminhamentos: 247 

Pautar nas plenárias de agosto Comunicação, considerando o Planejamento da 248 

Comunicação. O coordenador interino da comunicação, Adolfo Barros Benevenuto, 249 

deverá encaminhar o material sobre os acessos ao site, leitura de boletins e acessos 250 

no Facebook, incluindo as estatísticas de acesso dos boletins de cada subsede. 1.12) 251 

Processo Seletivo Coordenações de Comunicação e Técnica – A conselheira 252 

presidenta noticia o plenário sobre o andamento dos processos de seleção das 253 

coordenações de Comunicação e Técnica. Até o momento, a empresa que está 254 

fazendo o processo seletivo encaminhou quatro currículos para o cargo de 255 

Coordenador de Comunicação, para que a diretoria avalie e chame para entrevista. 256 

Para o cargo de Coordenador Técnico, ainda não encaminharam os currículos. A 257 

conselheira Janaína Leslão Garcia pede atenção à chamada para a vaga de 258 

Coordenador de Comunicação, no site Catho, para verificar se a descrição posta 259 

atende às necessidades do cargo. 1.13) Roda de Conversa do FET sobre 260 

Judicialização da Assistência Social – O conselheiro Joari Aparecido Soares de 261 

Carvalho informa que a atividade foi realizada em 17 de julho e que teve muitas 262 

visualizações online, que esse é um formato novo que o Fórum está adotando para 263 

seus eventos. Pondera que o tema da judicialização é um tema que tem grande 264 

público interessado. 1.14) Frente Parlamentar Estadual da Assistência Social e o 265 

lançamento da PEC-SP 04/2014 - O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho 266 

informa ao plenário que, desde 2013, o CRP SP está envolvido na criação dessa 267 

Frente. Como produto desse trabalho, que envolve movimentos da Assistência Social 268 

e da transparência na Política Pública, há uma Proposta de Emenda Constitucional. 269 

Entende que quando sair nota relacionada a Políticas Públicas, o CRP deve 270 
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manifestar o seu apoio. Para Maria Ermínia Ciliberti, o Núcleo de Assistência Social 271 

deveria avaliar se, considerando as eleições, é um bom momento para o CRP ter mais 272 

protagonismo, para que sejam eleitos parlamentares ligados a essa temática. Entende 273 

também que devemos ter chamadas em Boletim e Facebook com essa ideia. Será 274 

enviada carta aos parlamentares que são autores da Proposta de Emenda, 275 

parabenizando pela iniciativa e àqueles que não são, chamando para que apoiem. No 276 

dia 09 de agosto ocorrerá encontro dos trabalhadores e lá se darão encaminhamentos 277 

para as propostas políticas. Na segunda quinzena de agosto, haverá audiência 278 

chamando Ministério Público, Secretaria de Estado da Assitência Social e o Conselho 279 

Estadual de Assistência Social para se posicionarem sobre a emenda parlamentar. 280 

1.15) 11º Encontro Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores da Assistência 281 

Social -  Joari Aparecido Soares de Carvalho informa que ocorrerá no próximo dia 09 282 

de agosto, em Assis, na Unesp, o 11° Encontro Estadual de Trabalhadoras e 283 

Trabalhadores da Assistência Social. O CRP SP tem participado desses encontros. O 284 

conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho convida todos do plenário a 285 

participarem. II) PARTICIPAÇÃO DO CRP SP NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE 286 

SAÚDE MENTAL DA ABRASME – Ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro de 2014, 287 

na Universidade Nilton Lins, situada em Manaus – AM, o IV Congresso Brasileiro de 288 

Saúde Mental pela Associação Brasileira de Saúde Mental – Abrasme. Moacyr 289 

Miniussi Bertolino Neto, conselheiro que está intermediando a participação do CRP SP 290 

nessa atividade, conta ao plenário que foram realizadas reuniões com o representante 291 

da Abrasme, Fábio Belloni. Não havia a possibilidade de inscrever mesas, mas foi 292 

possível ao CRP SP fazer  indicação de temas e nomes de palestrantes para cada 293 

mesa. A partir disso, foi solicitado a todos os(as) conselheiros(as) que 294 

encaminhassem propostas. O núcleo responsável fez a sistematização e apresentou a 295 

diretoria e foram encaminhados e aprovados pela Comissão Organizadora, exceto 296 

uma que repetia a temática já organizada pela Abrasme. Foi solicitada à Comissão 297 

Organizadora a disponibilização de espaços para a realização de reuniões com os 298 

movimentos sociais durante o Congresso. A intervenção do CRP SP nesse Congresso 299 

será além das falas nas mesas, pois entre os indicados estão os conselheiros deste 300 

plenário, a saber: Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Elisa Zaneratto Rosa, Adriana Eiko 301 

Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva; a distribuição de materiais em estande 302 

organizado em parceria com o CRP-20 (AM-AC-RR-RO). Houve a sugestão de 303 

adicionar as referências técnicas do Crepop em CD e alguns impressos. Será 304 

pleiteado que o CRP-20 faça a impressão dos materiais do CRP SP para não haver 305 

custeio de transporte para esses materiais até Manaus. Citou-se que ainda não houve 306 

definição de quais materiais serão distribuídos. Considerações do Plenário: Marília 307 

Capponi lembra que participou de uma das reuniões com a Abrasme e pontua que 308 

gostaria de ter tido retorno sobre as negociações acordadas depois dessa reunião. 309 
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Complementa expondo que o Núcleo de Álcool, Drogas e Medicalização já vinha 310 

debatendo várias propostas de atividades para serem realizadas pelo CRP SP no 311 

Congresso, mas não foi informada que isso já tinha sido encaminhado à Abrasme. A 312 

mesa diretora relembrou que em plenárias anteriores houve menção à realização 313 

deste Congresso e a deliberação foi que o Núcleo de Saúde/Subnúcleo Saúde Mental 314 

cuidasse da inserção do CRP SP nesse evento. Para Maria Ermínia Ciliberti deve ser 315 

negociada junto à Abrasme a possibilidade de inclusão de novas propostas do CRP 316 

SP. Acrescentou que na primeira semana de agosto o CRP-20 visitará CRP SP para 317 

obter informações sobre as atividades rotineiras da COE e COF e foi sugerido que 318 

seja tratada também a participação de ambos os CRPs nesse Congresso. Foi 319 

manifestado que a Abrasme explicitou dificuldade em negociar com os parceiros locais 320 

espaço nas mesas, mas os colaboradores que participarão do Congresso poderão 321 

fazer articulações com os movimentos que estarão lá. Nesse sentido, foi sugerido 322 

negociar com a Abrasme a inserção ou complementação nas atividades já propostas. 323 

O plenário compreende que cabe à Abrasme acatar ou não tais proposições. Em 324 

seguida, Silvio Yasui informou que no primeiro dia da programação desse Congresso 325 

ocorrerá concomitantemente o I Seminário Psicologia, Povos Indígenas e Direitos 326 

Humanos da Região Norte, no dia 04 de setembro de 2014, no mesmo local do 327 

Congresso. Ao final, Regiane Aparecida Piva questionou a quantidade de 328 

representantes que estarão sendo custeados pelos CRP SP e foi esclarecido pela 329 

mesa diretoria que isso não foi debatido pela plenária, e foi noticiado por Moacyr 330 

Miniussi Bertolino Neto que serão aproximadamente 10 (dez) pessoas e, dentre estes, 331 

há profissionais que são da região Norte do país.  Encaminhamento: Será transmitido 332 

ao Plenário as propostas do CRP SP para o IV Congresso da Abrasme a fim de que 333 

avaliem e indiquem novas propostas ou complementações. Deve-se ainda pedir 334 

agenda com CRP-20 para discutir sobre o estande, considerando que eles estarão no 335 

CRPSP na primeira semana de agosto. Os representantes do plenário para essa 336 

conversa serão: Marília Capponi, Ilana Mountian e Moacyr Miniussi Bertolino Neto. O 337 

responsável pelo Núcleo de Raça e Etnia, Bruno Simões Gonçalves será envolvido 338 

para viabilizar a participação do CRP SP também no I Seminário Psicologia, Povos 339 

Indígenas e Direitos Humanos da Região Norte. III) TV DIVERSIDADE – Foi exposto 340 

pela conselheira Elisa Zaneratto Rosa que os temas dos próximos programas TV 341 

Diversidade seriam: Psicologia e Deficiência e Educação Inclusiva. Pede avaliação do 342 

Plenário se Educação Inclusiva não se incluiria no TV Diversidade sobre Psicologia e 343 

Deficiência, como um dos blocos desse programa. Posto isso, solicitou-se sugestões 344 

de abordagens e nomes para o Programa. Encaminhamento: Os presentes 345 

consentiram com a proposta de que Educação Inclusiva seja um dos blocos do TV 346 

Diversidade “Psicologia e Deficiência”, destacando que isso não será um impeditivo 347 

para que futuramente se realize um TV Diversidade com esse único recorte. Quanto 348 



 

 

 10 

as indicações de fontes para o programa, para o tema Educação Inclusiva foi mantida 349 

a indicação de: Carla Biancha Angelucci, Adriana Marcondes Machado, Tarcia Regina 350 

Silveira Dias e Maria Lucia Toledo de Moraes e acrescidas: Viviane Mosé do programa 351 

Liberdade de Expressão, na Rádio CBN, psicólogos da Educação Popular e Mario 352 

Sergio Cortella. A abordagem proposta é de trazer a diversidade sexual, educação 353 

para adultos. Cita-se como exemplo as ações feitas no Jardim Ângela pelo Movimento 354 

de Alfabetização de Jovens e Adultos - Mova. Com relação à Psicologia e Deficiência, 355 

manteve-se a indicação dos nomes de: Maria Lucia Toledo, Elcie Aparecida Fortes 356 

Salzano Masini e Regina Maria de Souza. E indicaram também: Elyria Bonetti 357 

Yoshida, que é psicóloga no Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, Beto 358 

Guilger, artista plástico que trabalha com cegos, José Carlos do Carmo, da Delegacia 359 

Regional do Trabalho, Sâmia Hallange, que já trabalhou como psicóloga do Comitê 360 

Paraolímpico Brasileiro, Daniel Ribeiro, diretor do filme “Hoje eu quero voltar sozinho”, 361 

o rapper Moisés Martins,  cadeirante e cantor do grupo Facção Central e o ativista Billy 362 

Saga, cadeirante e presidente do Movimento SuperAção, indicado por Aristeu Bertelli 363 

da Silva; Daniel Dias, atleta paraolímpico de Bragança Paulista; Luan Luando, que 364 

trabalha com saraus periféricos e questão de classes, indicado por Bruno Simões, 365 

Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade - 366 

Reatech, Associação Mais Diferenças, Núcleos de Trabalhos Comunitários da PUC, 367 

Conselho de Controle Social, Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa – Abet e a 368 

ONG Instituto Pólis. Outras fontes possíveis são os psicólogos com deficiência que 369 

compõem o banco de dados do Projeto Livre Acesso do Centro Cultural Vergueiro e o 370 

de envio do Jornal Psi do CRP SP em braile. Este programa poderá ter os seguintes 371 

olhares: a) Como a graduação em Psicologia aborda a temática dos deficientes; b) Em 372 

relação à História e Memória, pode-se resgatar os trabalhos de Lígia Assunção 373 

Amaral, professora falecida da Universidade de São Paulo, que tinha deficiência física 374 

e era uma grande referência na área; c) Buscar trabalhos desenvolvidos com 375 

reabilitação; d) debate sobre a questão de classes; d) Falsa equivalência de 376 

deficiência mental e transtorno metal – exclusão de demandas, internação; e) Leitura 377 

critica sobre cotas de trabalho. IV) COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE 378 

INTERNO – REGULAMENTAÇÃO – O conselheiro Joari Aparecido Soares de 379 

Carvalho relembrou que um dos encaminhamentos com relação à Comissão de 380 

Auditoria e Controle Interno era buscar a sua regulamentação de forma a tornar clara 381 

sua definição, composição e atribuições dessa instância, igualmente como ocorre em 382 

outros CRPs. A ausência disso causou dúvidas no encaminhamento dos trabalhos 383 

dessa Comissão neste ano. Além disso, Joari relatou que não se manterá nessa 384 

instância uma vez que não está formalizada sua existência e por ter encerrado sua 385 

tarefa, a de verificar dados para sanar dúvidas do plenário a respeito de um 386 

determinado processo licitatório, cujo resultado foi devidamente apresentado para o 387 
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plenário e concluído. V) MANIFESTO DE JURISTAS, ACADÊMICOS, 388 

INTELECTUAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS, EM FAVOR DA POLÍTICA NACIONAL 389 

DE PARTICIPAÇÃO NACIONAL – A conselheira Maria Ermínia Ciliberti informou aos 390 

presentes que o CRP SP subscreveu o Manifesto de Juristas, Acadêmicos, 391 

Intelectuais e Movimentos Sociais, em favor da Política Nacional de Participação 392 

Nacional. Essa notícia está divulgada no site da ABONG – Associação Brasileira de 393 

Organizações Não Governamentais. VI) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS DE 394 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário apresentou ao plenário os 395 

processos de Pessoa Física e Jurídica para apreciação. Encaminhamento: Foram 396 

aprovados: Pessoa Física – 374 Inscrições Novas; 87 Reativações; 5 Inscrições 397 

Secundárias; 34 Inscrições por Transferência; 67 Cancelamentos a pedido, 1 398 

Cancelamento por óbito e 60 Cancelamentos por não apresentação do diploma. 399 

Pessoa Jurídica – 12 Registros; 5 Cadastros e 5 Cancelamentos a pedido. Total Geral 400 

de processos aprovados – pessoa física e jurídica: 654 (seiscentos e cinquenta e 401 

quatro), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. VII) APRECIAÇÃO DE 402 

REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O plenário tomou conhecimento da relação de 403 

psicólogos para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Foram 404 

deferidos 20 (vinte) na modalidade concurso, a saber: 1 (um) na área 405 

escolar/educacional; 2 (dois) na área Organizacional e do Trabalho, 8 (oito) na área do 406 

Trânsito, 1 (um) na área Jurídica, 1 (um) na área do Esporte, 2 (dois) na área Clínica, 407 

1 (um) na área Hospitalar, 1 (um) na área Social e 2 (dois) na área de 408 

Neuropsicologia. Após recurso junto ao CFP, também deferiu 1 (um) na área de 409 

Neuropsicologia. Foram deferidos 50 (cinquenta) na modalidade curso, a saber: 2 410 

(dois) na área Organizacional e do Trabalho, 22 (vinte e dois) na área do Trânsito, 1 411 

(um) na área do Esporte, 13 (treze) na área Clínica e 12 (doze) na área 412 

Neuropsicologia, conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. VIII) 413 

APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES – Com relação à obtenção de selo 414 

para site, o plenário concedeu parecer favorável aos pedidos com os seguintes 415 

protocolos: 6716191 (CRP 06/72405); 6815970 (CRP 06/73676); 206509280 416 

(06/40386), 706116160 (CRP 06/34242); 106516256 (CRPs 06/109505 e 06/103050); 417 

406516227 (CRP 06/30702); 306310633 (CRP 06/60266); 306516290 (CRP 418 

06/86596); 606216090 (CRP 06/95168) e 806816390 (CRP 06/80496) e concedeu 419 

parecer desfavorável aos pedidos com os seguintes protocolos: 106615878 (CRP 420 

06/84125); 106316357 (CRP 06/106879); 306711552 (CRP 06/112026); 806016605 421 

(CRP 06/116308) e 106116680 (CRP 06/88344). Com relação aos protocolos 422 

seguintes, o parecer é que Não se Aplica: 406516386 (CRP 06/73179); 506116443 423 

(CRP 06/99638) e 306616644 (CRP 06/93758), conforme folhas anexas que são parte 424 

integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira presidenta 425 

deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luís Fernando de 426 



 

 

 12 

Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os 427 

presentes. São Paulo, dezoito de julho de dois mil e catorze. 428 
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