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ATA 1864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, 1 

realizou-se a milésima octingentésima sexagésima quarta reunião Plenária 2 

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

Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) 4 

conselheiras(os), sendo essas(es) efetivas(os) e suplentes, a seguir 5 

indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto 6 

Rosa, Gabriela Gramkow, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Joari 7 

Aparecido Soares de Carvalho, José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de 8 

Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir 9 

Villa Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, Dario Henrique Teófilo Schezzi, 10 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves Toledo, Regiane Aparecida 11 

Piva, Sandra Elena Sposito e Sergio Augusto Garcia Junior. Também 12 

acompanharam as discussões, os seguintes gestores: Edgar Rodrigues, da 13 

Subsede de Assis, Reginaldo Branco da Silva, da Subsede do Grande ABC e 14 

Laura Lúcia dos Santos Leher, da Subsede São José do Rio Preto, conforme 15 

lista de presença anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) 16 

INFORMES – 1.1) Justificativa De Ausências - Foram consideradas as 17 

justificativas de ausência das(os) demais conselheiras(os): Graça Maria de 18 

Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Marília 19 

Capponi, Camila de Freitas Teodoro, Maria das Graças Mazarin de Araújo, 20 

Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso e Silvio Yasui. 1.2) Fórum de Gestores - 21 

A conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa relata que o Fórum de Gestores 22 

terá como pauta única o monitoramento do Planejamento Estratégico e será 23 

realizado no próximo dia 26 de setembro, o dia todo, das 9h às 18h, no Hotel 24 

Holiday Inn Parque Anhembi, em São Paulo. II) APROVAÇÃO DA ATA DA 25 

1827ª PLENÁRIA ORDINÁRIA, DE 28/02/2015 – O conselheiro secretário 26 

Guilherme Luz Fenerich submete ao crivo do plenário a Ata 1827ª de 28 de 27 

fevereiro de 2015. Foram sugeridas alterações nos pontos “Campanha 25 anos 28 

do ECA”, “CREPOP”, “Comissão de Políticas Públicas” e “Prestação de 29 

Contas”.  Encaminhamento: A Ata 1827ª de 28 de fevereiro de 2015 foi 30 

aprovada com as alterações sugeridas pelo plenário. III) COMISSÃO DE 31 

ÉTICA – 3.1) Regionalização da Comissão de Instrução – Regiane 32 

Aparecida Piva apresenta a situação atual da Comissão de Ética que corrobora 33 

com a necessidade de avançar no projeto de regionalização dos processos de 34 

instrução da Comissão de Ética. A Comissão de Instrução tem como tarefa a 35 
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coleta dos depoimentos e há, ao todo, 64 (sessenta e quatro) processos 36 

aguardando a Comissão de Instrução. Desses, 28 (vinte e oito) referem-se às 37 

Subsedes. As Subsedes do Grande ABC, Campinas e Ribeirão Preto estão 38 

iniciando os trabalhos de suas CIs e a Subsede de Assis está recompondo a 39 

sua CI. Dessa forma, os próximos processos que surgirem já poderão ser feitos 40 

na Subsede de Assis. A Subsede da Baixada Santista começou recentemente 41 

a fazer a instrução e Sorocaba tem 9 (nove) processos aguardado, mas falta a 42 

formação da equipe administrativa para iniciar esse procedimento. Luís 43 

Fernando de Oliveira Saraiva informa que a Comissão de Ética fez reunião 44 

telefônica com as Subsedes para tratar sobre a atual situação, informando a 45 

quantidade de processos que aguardam instrução e indicada a necessidade 46 

das Subsedes formarem pessoas para as CIs. Entretanto, as Subsedes 47 

apontaram que os funcionários têm muitas outras tarefas, o que dificultaria a 48 

realização do trabalho de instrução. Todavia, na Sede também não há 49 

condições de ampliar as Comissões de Instrução devido à força de trabalho 50 

insuficiente: a COE não consegue coordenar outros grupos, além daqueles que 51 

já coordena. Expõe a obrigatoriedade do plenário de fazer com que os 52 

processos tramitem. Para expor as dificuldades que têm sido encontradas pela 53 

COE, citou que há um dos processos que já está completando 2 (dois) anos de 54 

tramitação, o que é uma situação grave. Nas Subsedes que já possuem 55 

Comissão de Instrução instaurada, a Comissão Gestora precisa monitorar o 56 

andamento dos processos, para que esses não prescrevam. O presidente da 57 

Comissão de Ética, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, será responsabilizado 58 

legalmente caso isso ocorra. Nesse sentido, a COE está avaliando quantas 59 

Comissões de Instrução cada Subsede precisa ter para que se organizem para 60 

tanto, inclusive com a formação da equipe necessária. Entende que 61 

descentralizar a COE é a gestão do processo e não somente uma etapa. Para 62 

isso será preciso apresentar o projeto envolvendo a Sede, Subsedes e apoio 63 

técnico. A expectativa é ter em cada região uma subcomissão de ética para 64 

fazer a gestão dos processos. Como estão ocorrendo poucas reuniões para 65 

apreciação de pareceres e a COE está com dificuldade na elaboração dos 66 

resumos, foi sugerido que em cada Subsede tenha um membro da COE 67 

responsável para apreciação de parecer e que este representante participe das 68 

reuniões da COE para qualificar seu trabalho nessa tarefa e ter uma visão mais 69 

ampla sobre o trâmite dos processos. As Subsedes do Vale do Paraíba e do 70 

Grande ABC se dispuseram a ajudar na descentralização dos pareceres. 71 

Assim, é possível realizar “projeto piloto” com essas Subsedes, sendo que, 72 
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nesses casos, as Subsedes teriam que fazer pareceres para processos de 73 

outras regiões, para não correr o risco de haver impedimento no andamento 74 

dos processos. Ressalta-se que é necessário envolvimento da equipe técnica e 75 

administrativos para fazer os resumos nessas reuniões. Foram lembradas pela 76 

mesa diretora as deliberações do VIII Congresso Nacional da Psicologia e da 77 

plataforma eleitoral desta gestão que envolvem o processo de 78 

descentralização, as quais devem, portanto, ser atendidas. Não cabe ao 79 

plenário deliberar que essa pauta seja prioritária. Ainda que seja uma tarefa 80 

fundamental do CRP, nem todas(os) as(os) conselheiras(os) estão plenamente 81 

envolvidas(os). Também existe uma preocupação relativa à infraestrutura do 82 

CRP para poder concretizar as ações da COE nas Subsedes. A Subsede de 83 

Campinas já mantém o histórico de grande volume de tarefas. Gustavo 84 

Bernardes de Lima Sales, coordenador dessa Subsede, conta que a psicóloga 85 

Maria Isabel Marques, que colabora assiduamente nessas demandas da COE, 86 

atualmente está com problemas de saúde. Uma alternativa seria a de realizar 87 

capacitação de colaboradores para novas Comissões de Instrução. 88 

Encaminhamento: Como não estão presentes todos os coordenadores de 89 

Subsede na discussão desse ponto, nesta semana será enviado pela Comissão 90 

de Ética um comunicado às subsedes solicitando a indicação de um 91 

responsável pelos assuntos da ética, bem como informando o número de 92 

processos que aguardam Comissão de Instrução, e os que estão em fase de 93 

citação e de reconsideração, especificando cada uma dessas tarefas para que 94 

a Subsede possa responder adequadamente se há como realizá-las ainda 95 

nesta gestão. Na próxima plenária, os coordenadores de Subsedes poderão 96 

contar como está o andamento da regionalização nas Subsedes para que a 97 

Comissão de Ética possa avaliar as necessidades de cada região. Será 98 

elaborado um protocolo de processo para acompanhamento de tarefas 99 

relacionadas à Comissão de Ética. 3.2) Plenárias éticas – A conselheira 100 

presidente, Elisa Zaneratto Rosa, conta que já foram desmarcadas 4 (quatro) 101 

plenárias éticas por insuficiência de quórum, o que é uma situação 102 

preocupante. Comenta que Há pedido de reconsideração que está há meses 103 

em atraso, e, dessa forma, faz apelo ao plenário para o cumprimento dessa 104 

obrigação. Cita que foi criada a tabela de escala de conselheiras(os) para as 105 

plenárias éticas no sentido de não sobrecarregar ninguém, porém, muitos não a 106 

têm preenchido. A tramitação dos processos é uma obrigação do plenário. 107 

Frisou-se que a(o) conselheira(o) pode vir em qualquer plenária, que pode ser 108 

realizada à tarde, à noite ou no sábado. Também que, caso não consiga fazer 109 
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relatório de julgamento ético, pode contribuir com a elaboração dos relatórios 110 

de reconsideração. Mas, não deve deixar de cumprir com o que é regimental 111 

para realizar outras atividades. Regiane Aparecida Piva avalia que, se 112 

comparado à gestão anterior, desde o início desta, o plenário está pouco 113 

implicado com a Comissão de Ética. Relembra que o combinado desta gestão 114 

era de priorizar as demandas da COE. Para a conselheira Maria Ermínia 115 

Ciliberti, falta equidade na distribuição de tarefas. Cita que há um excesso de 116 

reuniões do CRP e que às vezes são desmarcadas em cima da hora. Também 117 

é preciso combinar as agendas para não encavalar com outros compromissos 118 

que envolvem conselheiras(os). Pontua que a Assessoria Jurídica contratada 119 

pelo CRP SP não oferece o suporte adequado para alguns membros do 120 

plenário que não possuem tanta flexibilidade na agenda. Algumas(uns) 121 

conselheiras(os) justificaram que suas ausências em plenárias éticas muitas 122 

vezes são por motivos de trabalho. Bruno Simões Gonçalves relata que existe 123 

uma diferença entre discutir responsabilidade individual e responsabilidade 124 

coletiva para a realização de tarefas. Para Joari Aparecido Soares de Carvalho, 125 

faltou explicitar melhor, durante a formação da chapa que concorreria às 126 

eleições do CRP SP, as tarefas que caberiam às(aos) conselheiras(os). Houve 127 

sugestão de aumentar o número de apreciação de processos nas plenárias 128 

éticas para se reduzir a quantidade dessas sessões ordinárias. Lembrou-se que 129 

o Conselho Federal de Psicologia determinou que se fizessem plenárias de 130 

julgamento ético em horário comercial. Encaminhamento: O plenário entende 131 

que a ausência de conselheiras(os) nas ações ordinárias do CRP é 132 

responsabilidade deste coletivo. O plenário reassume compromisso com a 133 

pauta das questões éticas e pactua que: a) responderá aos e-mails da 134 

Comissão de Ética no sentido de otimizar o tempo; b) cumprirá os horários das 135 

reuniões; c) retomará o espaço das plenárias éticas como espaço para 136 

debates; d) será reagendado o dia de presença daqueles que estiverem com 137 

dificuldade de vir às plenárias; e)  as(os) conselheiras(os) que estiverem com 138 

pareceres pendentes, deverão apresentá-los; e) A(o) conselheira(o) que for 139 

apresentar pareceres deverá informar a COE em qual dia fará a apresentação 140 

do parecer, caso não seja em dia de plenária ética; f) as(os) conselheiras(os) 141 

envidarão esforços para participarem da reuniões de COE e de COF, com a 142 

finalidade de poderem apresentar outras dificuldades que estiverem 143 

encontrando no decorrer do processo À Assessoria Jurídica, solicita-se a 144 

elaboração de parecer sobre a possibilidade de conselheira(o) acompanhar 145 

plenária via internet (Skype) e de realizar Plenárias de Julgamento aos finais de 146 



 

 

 5 

semana, considerando que outros Regionais adotam essa prática. IV) 147 

ASSESSORIA JURÍDICA - A mesa diretora relembra da dificuldade dessa 148 

gestão com assuntos em que é necessário apoio da Assessoria Jurídica 149 

licitada. Na atual gestão foi apontada a necessidade de se contratar um 150 

assessor jurídico com o caráter de assessoria política da gestão. Assim, a 151 

diretoria comunica que já finalizou o processo de seleção e contratação. O novo 152 

assessor, Gustavo Seferian Scheffer Machado, inicialmente irá trabalhar com 153 

as agendas prioritárias das Comissões de Ética, de Orientação e Fiscalização e 154 

de Direitos Humanos, para conhecer quais são as demandas. Também 155 

acompanhará os processos referentes à Fundação Casa e à transparência da 156 

gestão, conforme preconiza a Lei de Acesso a Informação. Encaminhamento: 157 

O plenário não apresenta objeções ao exposto. Gustavo Seferian participará 158 

das Plenárias Ordinárias de outubro. V) ORGANIZAÇÃO DAS SUBSEDES DO 159 

CRP SP– 5.1) Alteração no Regimento Interno do CRP SP – A partir do 160 

levantamento da necessidade de se fazer o  reordenamento da Subsede de 161 

Campinas, cuja proposta era dividi-la em 2 (duas) Subsedes, este plenário criou 162 

um grupo para fazer análise do caso. Foi feito estudo do referenciamento 163 

geográfico e projeção de custos. Assim, informa-se que, ao fazer a divisão da 164 

jurisdição da Subsede de Campinas, o deslocamento entre diversos municípios 165 

será prejudicado. O grupo responsável por esta análise considerou que não é 166 

possível realizar a divisão considerando a região de Campinas isoladamente. 167 

Posto isso, pensou-se em outra estratégia: a diretoria solicitou à Assessoria 168 

Jurídica do CRP um parecer para alteração do Regimento Interno do CRP SP 169 

para que se crie a Subsede Metropolitana e seja modificado o critério para 170 

ampliação de membros nas Comissões Gestoras. A proposta é capilarizar a 171 

presença política na região com uma Comissão Gestora com um maior número 172 

de membros em relação à atual. Manteria-se o mínimo de 3 (três) psicólogos 173 

membros. Ao considerar a(o) subcoordenadora(r) e a(o) coordenadora(r) 174 

totalizam 5 (cinco) integrantes na Comissão Gestora, o que atualmente, é o 175 

número máximo de integrantes dessas Comissões. Porém, a quantidade 176 

máxima de membros da Comissão passaria a ser estabelecida de acordo com 177 

os seguintes critérios: as regiões com até 5.000 (cinco mil) psicólogas(os)  178 

teriam a Comissão Gestora formada pelo máximo de 5 (cinco) membros; para 179 

cada 2.500 (dois mil e quinhentos) psicólogas(os) a mais que esse número, 180 

seria acrescido 1 (um) membro a esse máximo. Sabe-se que é necessário que 181 

o Conselho Federal de Psicologia aprove tais modificações no Regimento 182 

Interno deste Regional, mas, caso seja aprovado, a Comissão Gestora de 183 
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Campinas passaria a ter 8 (oito) membros; as Comissões Gestoras de Ribeirão 184 

Preto e do Grande ABC ganhariam mais um membro e a da Subsede 185 

Metropolitana poderia chegar a 20 (vinte) membros. Junto com a análise para a 186 

do Regimento Interno do CRP, também foi pensada a possibilidade de ampliar 187 

o número de conselheiras (os) e de a Diretoria passar a ter primeiro e segundo 188 

Secretário e Tesoureiro, porém, há outras normativas que precisam ser 189 

alteradas. Além desses ajustes no Regimento, entende-se que o quadro de 190 

funcionários na Subsede de Campinas também precisa ser ampliado. Já foi 191 

solicitado à assessoria jurídica avaliação da possibilidade de contratação de 192 

uma (um) segunda(o) assistente técnica(o) para atender às demandas de 193 

fiscalizações na Subsede de Campinas. Ainda se está realizando estudo acerca 194 

da possibilidade de contratação de outra(o) assistente técnica(o). 195 

Encaminhamento: O plenário acorda com o exposto pela Diretoria das 196 

possibilidades de alterações no Regimento Interno do CRP SP. 5.2) Compra 197 

de Imóvel para a Subsede de Campinas - Em relação à compra de novo 198 

imóvel para instalar a Subsede de Campinas, o que mais está impactando são 199 

os critérios de acessibilidade e espaço para auditório. A Comissão Gestora de 200 

Campinas realizará dialogo a esse respeito e disparará uma ação relacionada 201 

ao cadastramento de imobiliárias da região. O Gerente-Geral, Diógenes Pepe, 202 

sugeriu à Comissão Gestora o envio de uma carta para todas as imobiliárias, 203 

contendo os novos critérios. Encaminhamento: Feitos os esclarecimentos, 204 

deliberou-se pelo envio da proposta de alteração no regimento este CRP SP ao 205 

Conselho Federal de Psicologia, para apreciação. O plenário corrobora que não 206 

seja feita a divisão da Subsede de Campinas, mas mantém a defesa pela 207 

compra de novo imóvel, bem como a contratação de um/a assistente técnico/a. 208 

Tais demandas estão sendo cuidadas pela diretoria e assessoria jurídica do 209 

CRP. VI) RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA – A conselheira presidenta Elisa 210 

Zaneratto Rosa comenta que foi feito esforço para constituir um grupo conciso 211 

como plenário e sua avaliação é que houve avanço nesse sentido. Esta gestão 212 

realizou muitas atividades, teve muita produção e tem tido um trabalho grande 213 

com relação aos desafios na área da comunicação. Este plenário está se 214 

aproximando de seu último ano de gestão e, por esse motivo, é imprescindível 215 

refletir sobre o que será possível fazer nesse período. Inicialmente, pondera 216 

que será necessário fazer discussão acerca das macroações e metas 217 

estabelecidas no Planejamento Estratégico, para integrar com as ações já 218 

realizadas e considerando o que ainda é possível realizar. Quanto ao último 219 

ano, pondera que foi muito difícil ter tido a perda de um conselheiro, o que 220 
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afetou todo o plenário. A avaliação da Diretoria é que fazer a gestão do CRP é 221 

muito difícil, no sentido de manter os princípios, dar visibilidade às ações, trazer 222 

os elementos históricos para as ações, mas também inovação, além de cuidar 223 

das articulações nacionais. A avaliação que faz é que a composição atual do 224 

corpo diretivo tem tido um bom funcionamento. Atualmente, a presidenta e a 225 

vice têm se dedicado aos projetos políticos e o secretário e a tesoureira 226 

também às questões de ordem administrativa do CRP SP. Porém, a 227 

conselheira tesoureira Gabriela Gramkow pontua que tem estado à frente de 228 

projetos estruturantes dessa gestão, quais sejam: Campanha de 25 Anos do 229 

ECA, que desencadeará a realização de 25 (vinte e cinco) Rodas de Conversa 230 

em todo o estado; a estruturação e realização do Portal da Transparência e dar 231 

andamento ao processo de mediação e conciliação dos Processos Éticos no 232 

Sistema Conselhos, por meio do GT Nacional sobre o tema. Assim, ponderou 233 

que há uma sobrecarga de tarefas em manter todas essas ações juntamente 234 

com os compromissos da tesouraria. Gustavo de Lima Bernardes Sales, nesse 235 

sentido, comenta que  sentiu dificuldade de cuidar de algumas ações do CRP 236 

SP juntamente com a coordenação da Subsede de Campinas. Já dialogou com 237 

a diretoria sobre possibilidade de ser substituído na Coordenação do Núcleo de 238 

Criança e Adolescente, considerando que já não teria condições de cuidar da 239 

Campanha 25 anos do ECA. Assim, sua sugestão é que outro membro do 240 

plenário assuma a tesouraria pelos motivos expostos por Gabriela Gramkow. 241 

Elisa Zaneratto Rosa conta que a diretoria fez uma análise das pautas que 242 

as(os) conselheiras(os) efetivas(os) estão cuidando para verificar quais teriam 243 

condições de assumir uma das pastas da diretoria. Uma das possibilidades 244 

considerada é de o conselheiro Guilherme Luz Fenerich assumir a Tesouraria e 245 

a conselheira Camila de Freitas Teodoro assumir a pauta da Comunicação, e, 246 

assim, o conselheiro José Agnaldo Gomes poderia assumir a Secretaria. A 247 

mesa diretora abre para considerações do plenário acerca da proposta e 248 

lembra que em maio de 2016, aqueles que se candidatarão para a próxima 249 

gestão, e estiverem na diretoria, precisarão se descompatibilizar. 250 

Considerações do Plenário: Maria Ermínia Ciliberti pontua que esse modelo 251 

que está estruturado há anos já está esgotado. A forma presidencialista levou o 252 

plenário a cuidar da política de maneira segmentada. Neste último ano de 253 

gestão houve centralismo da plenária e também do grupo político e se sentiu 254 

algumas vezes desrespeitada. Muitos assuntos não puderam ser discutidos em 255 

nenhum espaço, outros se debateram pouco, como o mundo do trabalho e a 256 

saúde mental no estado. Solicita que no próximo período, na expectativa de 257 
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encerrar bem o trabalho desta gestão, as informações entre os conselheiros 258 

sejam sempre compartilhadas, principalmente no que tange às representações 259 

institucionais. Solicita ainda avaliação quanto à quantidade de eventos 260 

realizados pelo CRP SP. Já Sandra Elena Sposito tece que o coletivo ficou 261 

mais consciente da necessidade de articulação para fora, considerando que o 262 

cenário nacional da Psicologia é bem complexo. Há posições dentro da plenária 263 

que não dialogam, o que a incomodou bastante no início da gestão, mas 264 

entendeu que é a dinâmica de funcionamento desse grupo. Relembra de um 265 

apoio financeiro negado para instituição em Bauru, que teve reflexo político e 266 

que, embora tenha sido conversado, ainda restou desconforto. Ainda assim, vê 267 

um avanço enquanto grupo e é algo que reverbera nas atividades e eventos 268 

organizados pela gestão. Na avaliação de Moacyr Miniussi Bertolino Neto, o 269 

início da gestão foi bastante difícil, com as pautas e uma composição que 270 

geravam conflitos. Mas depois, apostou-se na composição deste coletivo e no 271 

modo de organização da gestão. Para ele, a atuação da diretoria de cobrar o 272 

esforço para o trabalho coletivo dos núcleos é que garantiu o espaço 273 

democrático da gestão. Bruno Simões Gonçalves discorre que ainda é um 274 

desafio conseguir fazer o debate maior com os coletivos (núcleos e comissões). 275 

Exemplificando que, em seu julgamento o plenário não está trabalhando o tema 276 

do Fundamentalismo. Foi comentado que o CRP, por ser uma autarquia 277 

pública, adota práticas conservadoras e isso dificulta a gestão política, mas 278 

para Aristeu Bertelli da Silva, muitas pautas devem ser cobradas no grupo 279 

político e não na plenária do CRP. Encaminhamento: O plenário parabeniza o 280 

trabalho da diretoria atual e compreende a necessidade de sua recomposição. 281 

Por essa razão, aprova sua nova composição: Presidência – Elisa Zaneratto 282 

Rosa, Vice-presidência – Adriana Eiko Matsumoto, Tesouraria – Guilherme Luz 283 

Fenerich, Secretaria – José Agnaldo Gomes. A conselheira Camila de Freitas 284 

Teodoro passa a ser a coordenadora da Comunicação e acompanhará as 285 

reuniões de diretoria, especialmente nos assuntos atrelados à comunicação. O 286 

novo corpo diretivo tomará posse em 28 de setembro de 2015. VII) 287 

APRESENTAÇÃO DO SITE E IDENTIDADE VISUAL DO CRP – O senhor 288 

Thiago Tramontina e sua equipe, todos funcionários da empresa Ideorama, 289 

apresentam a proposta de reformulação do site do CRP SP e a proposta de 290 

nova Identidade Visual, com o novo logo do CRP. A proposta é que seja um 291 

site bastante dinâmico e com conteúdo que pode ser inserido e excluído a 292 

qualquer momento. Na página principal terá um banner rotativo, onde serão 293 

apresentados os assuntos em destaque, sendo que um banner que sempre 294 
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estará em destaque será o institucional. Comentam que no site atual, as 295 

páginas temáticas atualmente não são indexadas e, por essa razão, dificultam 296 

a pesquisa dentro do site, o que será corrigido com a nova versão. Estão 297 

previstas funcionalidades no site que levem os usuários para as redes sociais, 298 

por meio de links ao final das páginas, por exemplo. O “menu principal” foi 299 

inspirado no “Projeto Psicologia Todo Dia em Todo Lugar: por uma sociedade 300 

mais democrática e igualitária”. Foi adotada uma linguagem mais carinhosa, o 301 

que tem relação com o cotidiano do profissional. Os títulos do menu são: 302 

“Psicologia sempre unida”, “Psicologia em nossas vidas”, “Psicologia Todo Dia, 303 

Psicologia em Todo Lugar”. Com relação às páginas temáticas, atualmente não 304 

há um menu que tem extensão e haverá esforço não só de importar esse 305 

conteúdo, mas também de atualizá-lo. Citou-se que as Subsedes divulgam 306 

muitas atividades e, tradicionalmente, quem faz isto é a(o) assistente 307 

administrativa(o). A equipe da Ideorama também poderá ajudar essas(es) 308 

funcionárias(os) na edição do conteúdo, ajuste de texto e imagem, mas para 309 

isso será necessário um plano para padronizar esta comunicação. A proposta é 310 

realizar uma oficina com a equipe administrativa nas subsedes. Analisando o 311 

conteúdo do novo site, o plenário sugeriu as seguintes alterações: a) destaque 312 

para legislação e páginas temáticas; b) inserir a estrutura de núcleos e 313 

comissões; c) atualizar os nomes das entidades que compõem o FENPB 314 

(Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira); d) ter acessibilidade 315 

no site. No que tange a última proposta (acessibilidade) será necessário um 316 

esforço de tecnologia para isto. É pertinente, adequado e tem muita aderência 317 

com a Psicologia, porém Thiago Tramontina contou que no contrato firmado 318 

com o CRP não está prevista ferramenta para essa questão. A previsão de 319 

lançamento do novo site é dia 08 de outubro. A respeito do Portal da 320 

Transparência, a conselheira Gabriela Gramkow solicita que seja providenciado 321 

aditivo ao contrato da empresa, para que esse também seja entregue no dia 08 322 

de outubro. Defende que é importante lançar até essa data, ainda que não seja 323 

a versão final. Thiago Tramontina, a esse respeito, conta que a equipe irá 324 

trabalhar para se aprofundar na Lei de Acesso à Informação e envidará 325 

esforços para conseguir atender a esta tarefa dentro do prazo estabelecido. 326 

Encaminhamentos: As demandas do plenário relativas ao site serão cuidadas 327 

pela Jornalista e Coordenadora de Comunicação, Lígia Gielamo Oliveira, no 328 

endereço comunicacao@crpsp.org.br. Ela terá o papel de fazer o planejamento 329 

das tarefas com a equipe.  A empresa Ideorama será envolvida nas discussões 330 

atinentes ao Portal da Transparência, realizada por grupo formado por 331 

mailto:comunicacao@crpsp.org.br
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membros deste plenário e funcionários do CRP SP. VIII) GT DOCUMENTOS 332 

ESCRITOS – Em função do acúmulo de temas a serem tratados e da urgência 333 

de alguns, a conselheira Alacir Villa Valle Cruces, coordenadora do Grupo de 334 

Trabalho de Revisão da Resolução CFP n° 007/2003, conta que na última 335 

reunião desse GT discutiu-se que que não seria possível contemplar a 336 

discussão de todo o documento em uma plenária. Assim, foi proposto pelo GT 337 

que os encaminhamentos e ajustes necessários sejam enviados por e-mail à 338 

equipe técnica que assessora o grupo. Pelo exposto, solicita-se ao plenário: a) 339 

Que todos revisem o quadro encaminhado pelo grupo, por e-mail, 340 

anteriormente e enviem possíveis sugestões. Alerta-se que na versão referida 341 

todas as contribuições anteriores já foram incorporadas. b) O CRP SP entrou 342 

na fase de encaminhar a referida versão para instituições parceiras, por isso, é 343 

necessário que o plenário indique, em até 10 (dez) dias, instituições, 344 

associações, etc. para as quais considera que se deve pedir sugestões. c) 345 

Como há sugestão para que a versão deste CRP SP esteja pronta até o final do 346 

mês de outubro, a fim de que seja enviada aos outros Regionais com 347 

antecedência, de modo a qualificar a discussão na APAF, requer-se que todos 348 

os esforços sejam feitos no sentido de garantir que o CRP SP tenha um 349 

trabalho de excelência, com contribuições de todas as entidades e serviços 350 

envolvidos, para que seja uma proposta consolidada e que possa ser 351 

apresentada na APAF de dezembro deste ano. Encaminhamento: O plenário 352 

corrobora com o exposto e se compromete a enviar as sugestões de parceiros 353 

que devem ser consultados quanto à minuta de Resolução no prazo de 10 354 

(dez) dias. IX) ASSEMBLEIA ORÇAMENTÁRIA - Gabriela Gramkow, 355 

conselheira tesoureira, apresenta a proposta de reposição dos valores de 356 

taxas, emolumentos e anuidades para 2016. Explica que a correção proposta é 357 

baseada na Lei n° 12.514/11 que dispõe acerca das contribuições devidas aos 358 

conselhos profissionais e indica o INPC - Índice Nacional de Preços ao 359 

Consumidor como referência para o reajuste. Apesar da crise econômica atual, 360 

não houve mudança em relação aos pagamentos das anuidade por parte da 361 

categoria. Com esse cenário, baseado no INPC, o reajuste proposto que 362 

corresponde a 9,88%. Dessa forma, para Pessoa Física: a anuidade que em 363 

2015 é de R$ 368,25 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 364 

centavos), com o reajuste, passará a R$ 404,63 (quatrocentos e quatro reais e 365 

sessenta e três centavos), sendo que o valor máximo permitido por lei e 366 

homologado pelo Conselho Federal de Psicologia é R$ 546,12 (quinhentos e 367 

quarenta e seis reais e doze centavos). Para Pessoa Jurídica, os valores 368 
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diferem com base no capital social da empresa: até R$ 50.000,00 (cinquenta 369 

mil reais) passaria a R$ 628,51 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 370 

centavos); até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passaria a R$ 1.251,53 (um 371 

mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos); até R$ 372 

500.000,00 (quinhentos mil reais), passaria ao valor de R$ 1.874,55 (um mil, 373 

oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e entre R$ 374 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a 375 

anuidade ficaria no valor de R$ 2.497,57 (dois mil, quatrocentos e noventa e 376 

sete reais e cinquenta e sete centavos). Com isso, o Fundo de Seções 377 

Estaduais será de R$ 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos) por 378 

psicóloga(o). Na reunião nacional de tesoureiros, que antecede a APAF, não 379 

houve debate sobre a Lei da Transparência e o congelamento de salários de 380 

funcionários públicos. Entende-se que a discussão era importante e necessária, 381 

mas, a sugestão é que o plenário argumente com a categoria durante a 382 

Assembleia Orçamentária que a atualização do valor se deve às despesas 383 

ordinárias do Conselho. Houve reajuste na folha de pagamento dos 384 

funcionários para reposição da inflação e aumento real de 1%. O CRP SP 385 

somente tem sobra de caixa porque não a utilizou para aquisição de novo 386 

imóvel para a Sede. Até o término da gestão, espera-se comprar os imóveis de 387 

Sorocaba e Campinas, já homologados em Assembleia Orçamentária anterior, 388 

além de proceder com as reformas previstas. Imóveis: As prioridades definidas 389 

na última Assembleia para aquisição de imóveis foram para as Subsedes de 390 

Sorocaba (considerando o elevado custo com aluguel que supera aos custos 391 

com ações políticas na região), Campinas e Sede. O conselheiro Gustavo de 392 

Lima Bernardes Sales ressalta a necessidade de atualizar o valor destinado, 393 

em consonância ao mercado imobiliário, para viabilizar a compra do imóvel na 394 

cidade de Campinas. Encaminhamento: O gerente geral já possui os valores 395 

de referência para os coordenadores das Subsedes de Campinas e Sorocaba 396 

atualizarem a verba prevista para aquisição de imóvel nessas cidades que foi 397 

feito com base em estudo do mercado local, para apresentação na Assembleia 398 

Orçamentária, prevista para ocorrer dia 30 de setembro de 2015, neste 399 

auditório. O plenário aprova a proposta apresentada para reajuste das taxas e 400 

anuidades de 2016 para pessoa física e jurídica. X) RECOMPOSIÇÕES DE 401 

COMISSÕES E NÚCLEOS – Elisa Zaneratto Rosa relembra ao plenário que foi 402 

solicitada a análise dos coordenadores dos Núcleos e Comissões sobre suas 403 

composições, considerando a presença dos membros nas reuniões dos grupos 404 

e a contribuição com as discussões das pautas. Encaminhamento: 405 
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Considerando que em plenária oportuna será realizada a avaliação da 406 

composição dos Núcleos e Comissões, não foi aprovada a recomposição dos 407 

seguintes coletivos: Comissão de Políticas Públicas, Subnúcleo Psicologia 408 

Organizacional e do Trabalho, Subnúcleo Psicologia do Esporte, Subnúcleo 409 

Diversidade Epistemologia (Núcleo de Métodos e Técnicas), Núcleo 410 

Sexualidade e Gênero, Núcleo de Saúde, Comissão de Direitos Humanos, 411 

Núcleo de Criança e Adolescente e composição do Núcleo de Criança e 412 

Adolescente Metropolitano. Deverá ser pautada nas próximas plenárias a 413 

composição de todos os núcleos e comissões, de modo a fazer discussão 414 

qualitativa sobre as composições em relação aos trabalhos dos grupos. O 415 

Subnúcleo do Idoso também deverá constar na pauta para que seja feita 416 

discussão sobre a respeito da temática, não somente sobre a sua composição. 417 

XI) COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Dado ao adiantado da hora, não 418 

houve debate deste ponto. Foi proposto para plenária que as(os) 419 

conselheiras(os) que não estiverem presentes no Fórum de Gestores 420 

apresentem oportunamente as questões para levar ao Planejamento 421 

Estratégico. Conforme exigência do Tribunal de Contas da União sobre os 422 

indicadores e metas, a conselheira Maria Ermínia Ciliberti fala que enquanto 423 

não for resolvida a situação do Cadastro Nacional, não há como fazer as ações 424 

previstas em Planejamento Estratégico. Por este motivo, propõe que esse 425 

assunto seja tratado no âmbito da APAF – Assembleia das Políticas, da 426 

Administração e das Finanças. Quanto aos Seminários de Políticas Públicas, 427 

menciona que foram realizados 8 (oito) eventos, restando ainda realizar outros 428 

2 (dois). Pondera que há bastante material dos eventos realizados e pouco 429 

tempo para trabalhar. Deste modo, sua proposta é que seja feita a publicação a 430 

partir desses 10 (dez) debates e, em realizar um evento de lançamento, mesma 431 

ocasião em que pode ser incluída a comemoração dos 40 anos do Jornal Psi. 432 

Encaminhamento: O plenário consente com o exposto e define que a  433 

conselheira Ilana Mountian deverá também ser responsável pela ação de 434 

comemoração do aniversário do jornal do CRP, uma vez que envolve o Grupo 435 

de Trabalho História & Memória da Psicologia. XII) PONTOS NÃO 436 

DEBATIDOS – Devido ao adiantado hora, serão remanejados para a pauta das 437 

próximas plenárias os seguintes pontos: Psicologia do Trânsito, Plano Estadual 438 

de Educação (PEE), Representações no Fórum sobre Medicalização (Núcleo 439 

Baixada Santista) e no Conselho da Cidade; Fundação Casa / Fiscalização; 440 

Oficinas da Campanha 25 anos do ECA, Legalização do Aborto, Conferências, 441 

Subnúcleo Idoso, Formação e Mundo do Trabalho. XIII) APRECIAÇÃO DE 442 
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CREDENCIAMENTO DE SITE – O plenário tomou conhecimento da relação de 443 

psicólogas(os) que protocolaram pedido para credenciamento de site. 444 

Encaminhamento: O plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo 445 

para o site com os seguintes protocolos: 406520694 (CRP 06/88277), 446 

106319906 (CRP 06/123302), 106320518 (CRP 06/114018), 706420731 (CRP 447 

06/80578), 206819897 (CRP 06/60378), 406620385 (CRP 06/125991), 448 

006820767 (CRP 06/122988), 206520498 (CRP 06/119252), 506620411 (CRP 449 

06/3619), 406020542 (CRP 06/117079), 606620750 (CRP 06/99307) e 450 

606220932 (CRP 06/127364). Igualmente, concedeu parecer desfavorável à 451 

obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 106720593 (CRP 452 

06/113154), 506719636 (CRP 06/123942), 206419944 (CRP 06/113881), 453 

106119248 (CRP 06/1280), 404 (CRP 06/84789), 606019641 (CRP 06/56602), 454 

006819858 (CRP 06/103900), 706419763 (CRP 06/29554) e 706320208 (CRP 455 

06/109959). A plenária considerou que não se aplica a obtenção de selo para o 456 

site com os seguintes protocolos: 646 (CRP 06/36369), 606517188 (CRP 457 

06/25912). A plenária cancelou as solicitações de obtenção de selo, a pedido 458 

do demandante, dos seguintes protocolos: 106319726 (CRP 06/124284), 459 

806319593 (CRP 06/125067), conforme folha anexa que é parte integrante 460 

desta ata. Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu 461 

por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Guilherme Luz 462 

Fenerich, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os 463 

presentes. São Paulo, dezenove de setembro de dois mil e quinze. 464 

 

 

Adriana Eiko Matsumoto  Moacyr Miniussi Bertolino Neto 

Aristeu Bertelli da Silva  Alacir Villa Valle Cruces 

Elisa Zaneratto Rosa  Bruno Simões Gonçalves 

Gabriela Gramkow  Dario Henrique Teófilo Schezzi 



 

 

 14 

Guilherme Luz Fenerich  Gustavo de Lima Bernardes Sales 

Ilana Mountian  Lívia Gonsalves Toledo 

Joari Aparecido Soares de Carvalho  Regiane Aparecida Piva 

José Agnaldo Gomes  Sandra Elena Sposito 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva 

 

 Sergio Augusto Garcia Junior 

Maria Ermínia Ciliberti 

 

  

 


