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ATA 1789ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos vinte o dois dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às vinte horas, 1 

realizou-se a milésima setingentésima octogésima nona 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 conselheiras(os), sendo essas(es) efetivas(os) 4 

e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Ana Paula Porto 5 

Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça 6 

Maria de Carvalho Camara, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido 7 

Soares de Carvalho, José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria 8 

Ermínia Ciliberti, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno 9 

Simões Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, Dario Henrique Teófilo Schezzi, 10 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves 11 

Toledo, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar 12 

Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sergio Augusto Garcia Júnior e 13 

Silvio Yasui, conforme lista de presença anexa que é parte integrante desta ata. 14 

ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativa de ausências - Foram 15 

consideradas as justificativas de ausência das(os) demais conselheiras(os): Guilherme 16 

Luz Fenerich, Marilia Capponi e Sandra Elena Sposito. Conselheira Ana Maria Falcão 17 

de Aragão – está desligada conforme registrado na ata da milésima septingentésima 18 

sexagésima terceira Reunião Plenária Ordinária de onze de abril de dois mil e 19 

quatorze. 1.2) Financeiro –  A conselheira Adriana Eiko Matsumoto expõe o balanço 20 

financeiro: o saldo em banco é de R$ 18.946.626,00 (dezoito milhões, novecentos e 21 

quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais); a arrecadação até o momento é 22 

de R$ 20.622.663,00 (vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e 23 

sessenta e três mil), equivalente a 73% do previsto. A arrecadação com Dívida Ativa 24 

foi de R$ 1.919.644,00 (um milhão, novecentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta 25 

e quatro reais); com Conciliação foi de R$ 111.612,00 (cento e onze mil, seiscentos e 26 

doze reais). No período houve 4.568 novas inscrições, 532 reativações, 1.820 27 

cancelamentos e 425 pessoas com quem não foi possível contato, por alteração de 28 

endereço sem informar ao CRP SP. Será encaminhado, por e-mail, os apoios e 29 

parcerias concedidos nesta gestão. Esses dados deverão estar sistematizados em 30 

apoios financeiros, seções, empréstimo de auditório, apoio para reuniões telefônicas, 31 

com os devidos centros de custo discriminados. Relata-se a preocupação em relação 32 

aos apoios relacionados a empréstimo do auditório, devido a possível custo com horas 33 

extras de funcionários do CRP SP. Encaminhamento: Esses dados estão lançados 34 

apenas com os apoios da Sede, e o plenário indica que também devem constar os 35 

apoios das Subsedes. 1.3) Planejamento Estratégico 2014-2015  – A conselheira 36 

presidenta, Elisa Zaneratto Rosa, comenta a necessidade de ser pensada a relação 37 
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da autarquia com as políticas do estado, com a categoria e a sociedade, para 38 

aproximar o plenário desses processos no Planejamento Estratégico – PE. É 39 

importante também adequar o Planejamento Estratégico das exigências do Tribunal 40 

de Contas da União – TCU. Ações políticas alinhadas à execução do Planejamento 41 

Estratégico, pelo plano orçamentário, com indicadores e metas. A Diretoria tem se 42 

debruçado neste desenho de PE, em conformidade com as exigências do TCU. Ações 43 

não realizadas devem ser justificadas, apresentando os motivos para os quais essas 44 

metas não foram cumpridas. 1.4) Coordenação de Comunicação – O desenho para 45 

essa função tem sofrido reformulações em função do PCCS e avaliação desta gestão. 46 

Entende-se que os departamentos de Comunicação, Eventos e Cedoc devem 47 

trabalhar de forma articulada. Elisa Zaneratto Rosa, Luís Fernando de Oliveira Saraiva 48 

e José Agnaldo Gomes analisaram os currículos e realizaram entrevistas com os 49 

candidatos para essa vaga e escolheram a candidata Ana Paula Prado. O início será 50 

no dia 08 de setembro de 2014 e ela participará da próxima plenária. O período 51 

probatório é de três meses, com possibilidade de avaliar se responde às expectativas 52 

do plenário. Comenta-se que há acúmulo de demanda para esta função, aliada aos 53 

processos já existentes. 1.5) Acordo Coletivo de Trabalho  - Em 25 de junho foi 54 

realizada a última reunião com Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de 55 

Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo 56 

– Sinsexpro – referente ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – do período 57 

2014/2015. Alguns pontos foram encaminhados para a Mesa Permanente de 58 

Negociação, sendo que para finalização das negociações, há apenas um ponto 59 

pendente para fechar o ACT: a finalização da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e 60 

Salários – PCCS. O CRP SP posicionou-se que não havia como estipular uma data 61 

exata para o termino da revisão do PCCS e ficou definido que o Sinsexpro faria 62 

assembleia com funcionários sobre esta questão. Ocorreram duas reuniões com 63 

trabalhadores, em 11 e 27 de julho, sobre a situação do PCCS e foi informado ao 64 

Sinsexpro sobre a reunião com a Consultoria responsavel pela revisão, mas ainda não 65 

houve resposta do Sindicato. Reiterou-se ofício pedindo informação sobre resultado 66 

da assembleia com funcionários, sem qualquer resposta. Foi encaminhado Boletim 67 

aos trabalhadores contando preocupação com fechamento e assinatura do Acordo 68 

Coletivo de Trabalho. 1.6) PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários -  A 69 

Diretoria informou que o processo de revisão do PCCS está próximo ao fim, após um 70 

longo trabalho com a consultoria contratada. Foram realizadas cerca de 48 horas de 71 

reuniões presenciais entre a Diretoria e a consultoria. O gerente geral, Diógenes Pepe, 72 

vem acompanhando de perto o processo. A proposta que será discutida na diretoria 73 

sobre estrutura organizacional, cargos, avaliação de desempenho foi finalizada, assim 74 

como a análise dos impactos financeiros sobre novo PCCS. Após essa verificação da 75 

Diretoria, será trazido ao plenário para discussão e possíveis ajustes. 1.7) Setor de 76 

Atendimento - A Diretoria relata ao plenário que constatou atrasos nos procedimentos 77 
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de inscrições nas subsedes e que cogitou a contratação de empresa para revisão dos 78 

processos de trabalho no setor para garantia dos trabalhos prestados. Foi chamada 79 

uma consultoria para reunião com a diretoria, mas a avaliação não foi positiva. A 80 

situação é crítica no setor: há um elevado número de inscrições vencidas por não 81 

apresentação de diploma, significando que esses profissionais podem estar atuando 82 

de forma irregular. Os próprios funcionários informaram que há problema para 83 

reorganização de tarefas. Colocou-se, como prioridade do setor, os levantamentos 84 

sobre as pendências, visto que esta é uma questão urgente e deve ser resolvida. A 85 

conselheira Graça Maria de Carvalho Camara relatou que identificaram que há 86 

cancelamentos por falta de diplomas, dos quais foram feitas as reativações sem 87 

apresentação de justificativa e, novamente, cancelamento pelo mesmo motivo - 88 

ausência do diploma. A conselheira Janaina Leslão Garcia defende que um 89 

cancelamento por falta de diploma não deverá ser reativado enquanto a situação com 90 

o diploma não estiver regularizada. Elisa Zaneratto Rosa mencionou que deve ser 91 

seguida a resolução, que dá prazo de dois anos. É obrigação da(o) psicóloga(o) 92 

encaminhar o diploma ao CRP, caso o prazo de dois anos finde, o CRP deve avisar 93 

sobre o vencimento de prazo e informar que, caso não seja apresentado o documento, 94 

a inscrição será cancelada. Encaminhamento:  Quando forem realizadas reinscrições, 95 

deve-se ter atenção para verificar se já se passou mais de dois anos desde a 96 

formação. 1.8) Encontro de Sede e Subsedes e Fórum de Gestore s  - Comenta-se 97 

sobre a realização do Encontro Sede e Subsedes e do Fórum de Gestores, ocorridos 98 

nos dias 25 e 26 de julho. O Encontro de Sede e Subsedes, ocorrido na sexta-feira, 25 99 

de julho, tratou de questões relativas às Comissões de Ética, de Orientação e 100 

Fiscalização e de Análise de Título de Especialista. No sábado, 26 de julho, foi 101 

realizado o Fórum de Gestores, em que se discutiu, de modo proveitoso, o CREPOP. 102 

Ressalta-se a importância de que o maior número possível de conselheiros participem 103 

do Fórum, que é espaço para discutir grandes linhas políticas da gestão. Por esse 104 

motivo, a diretoria avaliou a possibilidade de alterar a data de realização dos próximos 105 

Encontros de Sede e Subsedes e Fórum de Gestores, que estavam agendados para 106 

os dias 25 e 26 de setembro, e que coincidiriam com o II Encontro Paulista da 107 

Abrapee, para a semana posterior, dias 03 e 04 de outubro, para que não prejudique a 108 

participação do maior número de conselheiros e gestores possíveis. 109 

Encaminhamento:  A Secretaria deverá conferir se as datas apresentadas não 110 

coincidirão com eventos organizados pelo Núcleo de Álcool, Drogas e Medicalização 111 

e, caso não coincidam, o Fórum será realizado nos dia 03 e 04/10/14. O tema do 112 

próximo Fórum será a produção de políticas públicas e deverá ser convidado Áquilas 113 

Mendes, para falar sobre o processo das políticas públicas de modo amplo, para 114 

subsidiar o plenário, como uma etapa preparatória para o PE. 1.9) Validação de 115 

Diploma (Portaria Nº 734, de 02/05/14) –  Foi lançada portaria que aprova a 116 

Resolução Nº 07/2012, do Grupo de Mercado Comum (GMC) do Mercosul, que indica 117 
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a lista de profissões de saúde que são reconhecidas por todos os países que 118 

compõem o Mercosul, regulamentando a validação de diplomas no Mercosul. O 119 

procedimento é o seguinte: a pessoa comprova que está legalmente no país e 120 

encaminha diploma para uma IES pública a fim de validar o diploma, os documentos 121 

em outros idiomas não precisam de tradução juramentada. Com diploma validado 122 

ocorre o registro nos Conselhos de Psicologia no Brasil e estes devem informar ao 123 

Ministério da Saúde que psicólogo está sendo registrado neste órgão e o próprio 124 

Ministério da Saúde entra em contato com o órgão equivalente do país de origem do 125 

psicólogo. As Universidades públicas continuam sendo as validadoras do diploma. O 126 

diferencial nesta portaria é a agilidade no processo. III) GT DIA DO PSICÓLOGO - O 127 

Grupo de Trabalho destacado para preparar as ações do Dia do Psicólogo já concluiu 128 

várias etapas. A programação que será divulgada no boletim informativo semestral 129 

para o psicólogo já foi finalizada. Também fecharam o Regulamento de funcionamento 130 

do projeto que contou, inclusive, com revisão jurídica. Também pensaram na 131 

confecção de camisetas do projeto, para serem usadas por funcionários e 132 

conselheiros, ajudando, assim, a dar visibilidade. Foram feitos, também, adesivos e 133 

bottons. As subsedes já receberam o referido material. Foi feito vídeo para o 134 

lançamento do projeto, que seria apresentado . em todas as atividades do CRP SP. O 135 

vídeo preparado não responde a todas as expectativas do GT, mas não houve tempo 136 

de licitar empresa para fazê-lo e esse foi produzido pela TV PUC, a partir do contrato 137 

já existente com ela. Ao longo do projeto, ainda podem ser desenvolvidos outros 138 

materiais. O vídeo de lançamento é apresentado ao plenário, que traz suas 139 

considerações: Moacyr Miniussi Bertolino Neto indica que há fala de uma estudante de 140 

psicologia do ABC que pode comprometer a exibição neste local. A conselheira Elisa 141 

Zaneratto Rosa esclarece que não há como fazer adaptações no vídeo, a decisão do 142 

plenário deve ser se o vídeo deverá ou não ser utilizado. O conselheiro Silvio Yasui 143 

pondera que há pontos interessantes, mas há questões que comprometem, como o 144 

vídeo ter ficado com aspecto muito caseiro. Para a conselheira Camila de Freitas 145 

Teodoro, os dois exemplos de práticas profissionais apresentados no vídeo 146 

comprometem seu conteúdo e que há essa questão regional e será um problema 147 

exibi-lo na região do Grande ABC, em que os eventos serão passados em seis 148 

faculdades e a estudante é de uma dessas instituições. O conselheiro Luís Fernando 149 

de Oliveira Saraiva mencionou que há detalhes observados talvez apenas pelo 150 

plenário e não por outros espectadores e, assim, considerando o vídeo como um todo, 151 

considera não haver prejuízos em seu conteúdo. A fala da estudante tem 152 

complicações, mas pondera que o vídeo serve momentaneamente como foi 153 

apresentado e, assim que possível, será produzido novo vídeo, que representa o 154 

projeto deste plenário, com melhor qualidade e conteúdo. O conselheiro Joari 155 

Aparecido Soares de Carvalho defende que o vídeo não seja utilizado, já que na 156 

própria plenária já causou impacto negativo. O conselheiro Jonathas José Salathiel da 157 
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Silva também sugere a não utilização do vídeo. Diante dessa situação, a conselheira 158 

presidenta Elisa Zaneratto Rosa defende que na região do ABC não seja utilizado o 159 

vídeo, para não causar uma situação desagradável. O plenário referendou a decisão. 160 

A conselheira Janaína Leslão Garcia acrescenta que a exibição do vídeo poderia gerar 161 

constrangimento para a subsede, a partir de fala da estudante, dado o trabalho 162 

realizado junto às Instituições de Educação Superior. Diante das manifestações e do 163 

impasse em relação à exibição do vídeo, abriu-se para votação do Plenário, tendo o 164 

seguinte resultado: 11 (onze) votos a favor da utilização do vídeo nos eventos, 9 165 

(nove) votos contra a utilização do vídeo, 6 (seis) abstenções. O Plenário apresentou 166 

agradecimento à Subsede de Campinas que providenciou o banner da campanha, 167 

revelando o importante esforço de cada região. Encaminhamentos:  Utilizar o vídeo 168 

exclusivamente nos eventos do Dia do Psicólogo para apresentar o projeto, deixando 169 

claro que se trata de exemplos sobre as práticas de psicologia. Diretriz de apresentar 170 

o projeto, sem disponibilizar o link. Nos eventos das IES do ABC, o vídeo não deverá 171 

ser exibido para não causar situação de constrangimento desnecessária na região. IV) 172 

COMUNICAÇÃO –  JORNAL PSI – EDIÇÃO 180  – Capa: São apresentadas as 173 

sugestões do plenário para a capa, que deverão ser sistematizadas pela  Comissão de 174 

Comunicação. Pede-se que essas informações sejam consideradas com antecedência 175 

para preparação da próxima edição do Jornal Psi, facilitando as discussões em 176 

plenária. As sugestões apresentadas pelo plenário: “As Diferentes Abordagens da 177 

Psicologia Clínica” (Bruno Simões Gonçalves); “Tendência de encarceramento”, 178 

trabalhando o tema dos “30 anos da Lei de Execução Penal” (Maria Ermínia Ciliberti); 179 

“Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura”, debatendo a proposta de instalação do 180 

mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura (Aristeu Bertelli da Silva); 181 

“Educação nas escolas contra a homofobia”, para marcar a posição do CRP na defesa 182 

pela escola sem homofobia, realizando também avaliação do programa “Bolsa 183 

Família” nas questões de gênero (Ilana Mountian); “Inclusão Educacional”, 184 

trabalhando na perspectiva do combate à homofobia nas escolas (Mirnamar Pinto da 185 

Fonseca Pagliuso); “Infância”, destacando os 25 anos do ECA (Maria Ermínia 186 

Ciliberti); Eleições, conjuntura política e produção de subjetividades (Gustavo de Lima 187 

Bernardes Sales); “Fundamentalismo religioso” (Luiz Eduardo Valiengo Berni). Maria 188 

Ermínia Ciliberti propõe que seja ampliado o tema do fundamentalismo, não tendo o 189 

foco somente na ampliação da bancada religiosa no Congresso, mas trazer os 190 

desafios para o Brasil no futuro e a interface com a Psicologia, abordando as 191 

seguintes questões: religiosa, encarceramento, consumismo, patologização e 192 

medicalização.  O plenário se divide entre as duas ultimas propostas apresentadas, 193 

por Luiz Eduardo Valiengo Berni e Maria Ermínia Ciliberti, e as propostas são 194 

colocadas para votação do plenário. A proposta apresentada por Maria Ermínia 195 

Ciliberti, de expandir o tema de fundamentalismo é escolhida para matéria de capa, 196 

tendo tido 10 (dez) votos, contra 09 (nove) para o tema de fundamentalismo religioso.  197 
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Seção “Um dia na Vida”: Para esta seção, registra-se uma sugestão de pauta que 198 

deverá ser considerada pela Comissão de Comunicação, oportunamente, qual seja: 199 

“Psicólogas(os) que atuam como doula” (Dário Henrique Teófilo Schezzi). Também foi 200 

feita indicação de pauta sobre moradia para usuários de crack, que foi rejeitada pelo 201 

plenário. O plenário aprova a proposta apresentada pelos conselheiros Luis Fernando 202 

de Oliveira Saraiva e Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, de abordar o trabalho de 203 

psicólogas(os) com idosos, considerando que em setembro ocorre o dia do idoso e é 204 

necessário o aprofundamento do CRP SP nesse debate. “Mundo Melhor”: sugestão de 205 

Maria Ermínia Ciliberti, aprovada pelo plenário, de ser discutida a reforma política, 206 

focando no Plebiscito que vem sendo solicitado, especialmente, pelo movimento de 207 

moradia. Focando nas razões pelas quais esse movimento aposta na reforma política. 208 

Subsedes: O plenário indica que essa seção deverá ser ampliada para duas páginas 209 

do Jornal. Deverá abordar os eventos realizados na região de Bauru, abordando os 210 

desafios da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Uma das fontes para esse 211 

matéria poderá ser o Congresso que ocorrerá em Bauru, em 13 de setembro e que 212 

contará com o apoio do CRP SP. Também o II Encontro Paulista da ABRAPEE, que 213 

ocorrerá em 25 de setembro de 2014, às 19h. O plenário indica que seja apresentado 214 

panorama de como foram as comemorações alusivas do Dia do Psicólogo nas várias 215 

regiões do estado de São Paulo. Orientação: A sugestão de Maria Ermínia Ciliberti, de 216 

serem tratadas as Notificações Complusórias, que também devem ser feitas por 217 

psicólogas(os), é aprovada. Questões éticas: É aprovado que a pauta deverá ser 218 

“Atendimento não eventual a crianças e adolescentes”, utilizando como uma das 219 

fontes o parecer elaborado por Daniel Adolpho sobre o tema. Ficam indicadas outras 220 

sugestões do plenário para essa seção, para possível utilização nas edições seguintes 221 

do Jornal: “Responsabilização dos adolescentes”, tratando quais são os limites dessa 222 

responsabilização com a criação de novas perspectivas para os adolescentes e a 223 

questão da punição. A Psicologia e o Cotidiano: O plenário defendeu a sugestão de 224 

Janaína Leslão Garcia e Maria Ermínia Ciliberti, para que a pauta seja “Acumuladores 225 

de coisas”, devido, inclusive, à característica dessa coluna. Outras sugestões que 226 

ficam registradas para serem consideradas pela Comissão de Comunicação em 227 

pautas futuras foram: “Enlouquecimento nos grandes centros urbanos” (Luís Fernando 228 

de Oliveira Saraiva); “Falta de água – o que a Psicologia tem a dizer sobre o tema” 229 

(Joari Aparecido Soares de Carvalho). Mundo do Trabalho: Registram-se as 230 

sugestões para edições futuras do Jornal: “Greves – quais os caminhos para 231 

encaminhar as demandas trabalhistas?” (Joari Aparecido Soares de Carvalho). O 232 

plenário definiu que essa seção deverá ser substituída, nesta edição, por reportagem 233 

especial acerca do Sinase - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A 234 

recomendação do plenário é que o jornal de outubro divulgue os 25 anos do ECA, 235 

contudo, avaliou-se que é possível que não haja tempo hábil para esta edição e, 236 

assim, defende-se a divulgação das decisões e ações propositivas deste plenário para 237 
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o tema. Em relação ao plano do Sinase, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Moacyr 238 

Miniussi Bertolino Neto e Silvio Yasui defendem que deve ser abordado o dever dos 239 

estados em executá-lo, o que não tem ocorrido. Ao contrário, têm reforçado o 240 

encarceramento das crianças e adolescentes. Essa é uma discussão que permeia 241 

políticas em diversas áreas. O foco deve ser pelos direitos das crianças e 242 

adolescentes, discutindo a criminalização da infância. Comenta-se que há 243 

conhecimento de um deputado estadual que propõe a redução da maioridade penal 244 

para 10 anos e de um Projeto de Lei para que equipes de Saúde da Família detectem 245 

crianças na faixa de 10 anos que apresentarem distúrbios de comportamento, para 246 

que sejam encaminhadas para escolas militares. A perspectiva do usuário: “Violência 247 

obstétrica”, passando pela medicalização da mulher e a humanização do parto (Luís 248 

Fernando de Oliveira Saraiva e Ilana Mountian).  Ficam indicado à Comissão de 249 

Comunicação um Programa Diversidade sobre o Movimento sem Terra, para trabalhar 250 

a questão de moradia em SP, da luta por moradia e movimentação – Bruno Simões 251 

Gonçalves se propõe a ajudar. Estante: indica-se a inclusão de Livro sobre tortura, 252 

lançado recentemente. Encaminhamento: Encarrega-se à Comissão de 253 

Comunicação que, desde já, sistematiza a pauta do próximo Jornal Psi (Edição 181), a 254 

fim de que na próxima plenária a proposta já venha organizada, o que facilitará os 255 

trabalhos do plenário. Todas(os) podem enviar sugestões por e-mail para a edição 256 

subsequente do Jornal, bem como, aproveitar os temas remanescentes desta 257 

plenária. A proposta da Comissão de Comunicação deve ser para o plenário possa dar 258 

sugestões e não construir. Por motivo de tempo hábil, não  houve indicações de fontes 259 

e contatos, cabendo ao Departamento de Comunicação contatar os membros do 260 

plenário referidos por seção para que obtenha estas informações. VI) APRECIAÇÃO 261 

DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário 262 

cientificou o plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física: 502 263 

(quinhentas e duas) inscrições novas; 87 (oitenta e sete) reativações; 07 (sete) 264 

inscrições secundárias; 21 (vinte e uma) inscrições por transferência; 176 (cento e 265 

setenta e seis) cancelamentos a pedido e 06 (seis) cancelamentos por óbito. Pessoa 266 

jurídica: 13 (treze) registros, 08 (oito) cadastros; 01 (uma) alteração contratual e 10 267 

(dez) cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa física e 268 

jurídica: 837 (oitocentos e trinta e sete), conforme folha anexa que é parte integrante 269 

desta ata. O Plenário apreciou aprovou os pedidos de processos de pessoa física e 270 

jurídica. O conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva deixa registrada sua 271 

estranheza em relação a lista enviada pelo Departamento de Atendimento, por não 272 

constar os pedidos de “cancelamento de registro por não apresentação de diploma”, 273 

tendo em vista que durante a semana assinou diversos processos de cancelamento 274 

na referida categoria e solicita que seja averiguada essa informação, devendo o 275 

departamento esclarecer o que aconteceu. VII) APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE 276 

ESPECIALISTA - O plenário tomou conhecimento da relação de psicólogas(os) com 277 
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pedido de aprovação do título de especialistas. Encaminhamento:  Na modalidade 278 

curso deferiram: 13 (treze) na área do Trânsito, 02 (dois) na área da Psicologia 279 

Clínica, 02 (dois) na área da Psicologia Hospitalar, 10 (dez) na área da 280 

Neuropsicologia, 02 (dois) na área de Psicopedagogia e 01 (um) na área de Psicologia 281 

do Esporte e indeferiram 1 (um) na área de Psicologia Clínica. Na modalidade 282 

concursos deferiram: 1(um) na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 2 283 

(dois) na área de Psicologia do Trânsito, 1 (um) na área de Psicologia Jurídica, 1 (um) 284 

na área de Psicologia Hospitalar, 1 (um) na área de Psicopedagogia, 1 (um) na área 285 

de Psicologia Social e 2 (dois) na área de Neuropsicologia. Totalizando a apreciação 286 

de 40 pedidos nas modalidade cursos e concursos, conforme folha anexa que é parte 287 

integrante desta ata. VIII) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES - O 288 

plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes 289 

protocolos: 206716480 (CRP 06/118434); 106316377 (CRP 06/119079); 206814664 290 

(115972) e 106800823 (CRP 06/69499).  E concedeu parecer desfavorável ao pedido 291 

para obtenção de selo para o protocolo: 106316321 (CRP 06/120089), conforme folha 292 

anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar a senhora 293 

conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário 294 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 295 

assinada pelos demais presentes. São Paulo, vinte e dois de agosto de dois mil e 296 

quatorze. 297 
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