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ATA 1893ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 1 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a milésima octingentésima nonagésima terceira 2 

reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª 3 

Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 21 conselheiras(os), 4 

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

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

Maria de Carvalho Camara, Ilana Mountian, Joari Aparecido Soares de Carvalho, José 7 

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

Capponi, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, Camila Teodoro Godinho, 9 

Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves 10 

Toledo, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena 11 

Sposito e Sergio Augusto Garcia Junior. Também estiveram presentes os gestores 12 

Edgar Rodrigues (Subsede de Assis) e Mary Ueta (Subsede Baixada Santista), 13 

conforme lista de presença anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) 14 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS  - Foram consideradas as justificativas de ausência 15 

das(os) demais conselheiras(os): Guilherme Luz Fenerich, Janaína Leslão Garcia, Luiz 16 

Eduardo Valiengo Berni, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Mirnamar Pinto da Fonseca 17 

Pagliuso e Silvio Yasui. II) CAMPANHA DO ECA – Sobre a Campanha dos 25 Anos do 18 

ECA, que realizará 25 rodas em todo o estado, a conselheira Gabriela Gramkow 19 

anuncia que alguns núcleos e regiões já apresentaram suas atividades programadas: 20 

Subsede de Assis, Núcleo de Educação, Comissão de Direitos Humanos. Já para os 21 

Núcleos de Emergências e Desastres, de Sexualidade e Gênero e de Saúde ainda está 22 

pendente esse desenvolvimento. Posto isso, reforça que o prazo final para a realização 23 

de todas as rodas é junho de 2016. E indica que o próximo passo será fazer publicação 24 

nos jornais. Encaminhamento: O Departamento de Secretaria solicitará que as regiões 25 

enviem informações das Rodas organizadas para que se possa fazer a divulgação dos 26 

25 temas das rodas de conversas, já nesta próxima semana. Nesse momento, o 27 

conselheiro Bruno Simões Gonçalves indicou um profissional que faz sarau nas 28 

escolas, cujo trabalho dele é estimular os jovens a produzirem poesia. O conselheiro 29 

fica incumbido de repassar o contato para a conselheira Regiane Aparecida Piva que já 30 

está verificando a realização de Roda de Conversa com o Sr. Sergio Vaz. 2.1) 31 

Divulgação da Campanha  – Gabriela Gramkow indica que a Campanha de 25 anos do 32 

ECA deve ser pauta permanente na Comunicação. Sabe-se que o Núcleo de Criança e 33 

Adolescente deverá ser o disparador, mas a área de comunicação do CRP SP deve ser 34 

mais ativa. Comenta que como era necessário fazer esse alinhamento, foi realizada 35 
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reunião com o Departamento de Comunicação para análise e se observou que ainda 36 

não ocorreu, totalmente, a divulgação da Campanha para a categoria. A equipe 37 

justificou que não recebeu as informações dos coletivos e também identificou falta de 38 

pessoal, o que retarda o processo. Surgiu a proposta de montar um software que 39 

permitisse a alimentação de dados em tempo real, mas talvez não seja possível, visto 40 

que a Campanha de Direitos Humanos também está vigente. Encaminhamento : 41 

Determinou-se que todas as regiões, quando executarem as rodas, devem passar os 42 

dados, imediatamente, para divulgação. O Núcleo de Criança e Adolescente 43 

concentrará essas informações e sistematizará para, em até 3 (três) dias, encaminhar 44 

para a área da Comunicação. A Assessoria de Imprensa, de forma mais cuidadosa, 45 

tratará diretamente com o NCA para potencializar o trabalho da Campanha. III) 46 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO – 3.1) Jornal Psi -  A conselheira Camila Teodoro 47 

Godinho informa que o ponto do jornal foi retirado e será apresentado na próxima 48 

plenária. 3.2) Fluxo de trabalho -  Formulário de Eventos – Camila Teodoro Godinho 49 

cita que tem se buscado organizar o fluxo de trabalho dos departamentos de eventos e 50 

comunicação na realização dos eventos. O formulário é um mecanismo eficiente para 51 

isso, mas alguns vêm com informações incompletas. É importante que todos os campos 52 

sejam preenchidos, pois as atividades realizadas pelos departamentos serão 53 

priorizadas baseadas nesse critério. Cita que a quantidade de eventos olhando tanto o 54 

conjunto de todo o estado, quanto por região, é absurda. Os eventos vão acontecendo 55 

na Sede e depois são replicados nas subsedes e isso dificulta a integração deles. 56 

Questiona-se o que está sendo produzido a partir destes métodos que essa gestão 57 

adotou, pois é necessária uma análise política e o tratamento dos assuntos com o rigor 58 

da máquina pública. A conselheira Ilana Mountian avalia que esta gestão está atuando 59 

fortemente com a organização de diversos eventos e concorda que as atividades 60 

devem ser agendadas/organizadas de acordo com a estrutura do CRP, e que a 61 

dificuldade maior é quando se percebe que o quadro de pessoal está no limite, com 62 

eventos que se sobrepõem. A mesa diretora também concordou que é um elevado 63 

número de eventos que estão sendo realizados e entende que é um fator positivo, mas 64 

que também desencadeia algumas falhas que podem ser decorrentes de retornos que o 65 

plenário não passa para o funcionário e a falta de comunicação entre os envolvidos 66 

(comissões e núcleos), tudo isso deve ser considerado ao se analisar o sistema de 67 

trabalho do CRP SP no futuro. Citou-se que o modo como se trata os funcionários no 68 

cotidiano também vai criando indisposição para o trabalho. Durante o Planejamento 69 

Estratégico discutiu-se a importância de garantir um CNP participativo e mobilizado 70 

buscando alinhamento, mobilização de grupos que resultaria em muitos eventos 71 

temáticos para extrair propostas a serem deliberadas no COREP. É momento de tentar 72 

alinhar, estabelecer o rumo, o futuro das regulações no país, sem esquecer das áreas 73 
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emergentes que estão surgindo. É imprescindível que se tenha o rumo político 74 

desenhado, como a Psicologia avança. Neste momento, o conselheiro Aristeu Bertelli 75 

da Silva, coordenador da Comissão de Direitos Humanos e responsável pela Comissão 76 

Gestora da Subsede Metropolitana, expõe que há dificuldade de relação, de entender a 77 

maneira de gestar, fazendo avaliação de que há fragmentação. É preciso encontrar um 78 

caminho correto, como planejar, entender onde estão concentrando as atividades. 79 

Outro fator trazido pelo conselheiro Gustavo de Lima Bernardes Sales é a 80 

regionalização que também aumenta a carga de trabalho, mas também a diversidade 81 

de temas que a categoria demandou.  3.3) Publicações –  Verificar o prazo para 82 

lançamento de publicações. Pede atenção do plenário quanto aos prazos para envio 83 

dos textos, para que haja tempo hábil para encaminhar para a gráfica fazer a 84 

impressão. Encaminhamentos: Considerando que o próximo Fórum de Gestores será 85 

uma avaliação sobre o processo do CNP, será solicitado que a Comissão Organizadora 86 

Regional pense no balanço do processo para o CNP avaliando o que se produziu na 87 

organização/funcionamento da gestão por meio de comissões e núcleos. Fica 88 

registrado que a campanha de Direitos Humanos será polo integrador. IV) DISCUSSÃO 89 

SOBRE APROVAÇÃO DE RESOLUÇÕES EM APAF – O Conselho Federal de 90 

Psicologia, recentemente, aprovou duas Resoluções: n° 034/16, sobre a CONPAS, e 91 

n° 035/16, sobre Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. A publicação de 92 

resoluções sempre foi feita após aprovação do documento pelos CRPs, em APAF. 93 

Apesar disso, o tema estava sendo analisado com cuidado, pois essas poderiam se 94 

tratar de comissões do CFP. Contudo, recentemente soube-se que o CFP aprovou 95 

uma outra resolução, que institui a regulamentação da especialidade na área da saúde, 96 

o que é grave, pois isso não faz o Sistema Conselhos avançar em seus métodos 97 

democráticos. Além disso, o CRP apenas soube da Resolução quando de sua 98 

publicação, sendo que cabe a ele orientar a categoria quanto à concessão de registro, 99 

Com esse método de decisão, se deixa de construir ações pactuadas com o Sistema 100 

Conselhos, se desconsidera o método de discussão e a construção coletiva via APAF, 101 

podendo estar contempladas as questões e demandas das várias regiões do país. 102 

Nesse sentido, a conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa defende que o CRP SP 103 

se posicione a respeito. Propostas de enfrentamento extraídas do plenário: a) Fazer 104 

manifesto, não diretamente ao CFP, mas via Frente dos Conselhos, dizendo que os 105 

CRPs querem fazer parte do processo de decisão, do modo pactuado pelo Sistema 106 

Conselhos, com as deliberações de Congresso, mencionando também a chamada para 107 

consulta pública atinente à Psicologia no Esporte, que também não foi tratada em 108 

APAF. b) estabelecer aliança com outras entidades, principalmente, a 109 

Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos (ASBRo) que são dos 110 

profissionais diretamente afetados por uma das resoluções em pauta, porém foi dito 111 
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que as entidades não sustentaram o enfrentamento e que publicamente também não 112 

têm se manifestado. c) orientar e mobilizar a categoria por carta, ou campanha 113 

esclarecedora, contextualizando em pequenos textos nas redes sociais o histórico 114 

desse processo sobre a democratização do Sistema, que o CRPSP tinha como 115 

contribuir, construir junto com as entidades propostas para o campo de atuação. d) 116 

rediscutir esse retrocesso nos eventos preparatórios para o IX CNP. e) pautar na APAF 117 

de Maio.  Encaminhamentos: O desenrolar político do CFP já apontava que 118 

aconteceria o processo de desarticulação da APAF, como instância democrática de 119 

construção coletiva do Sistema Conselhos. No rigor da lei, o CFP é composto por uma 120 

pessoa de cada região do Brasil. Sendo assim, deve-se: lançar, imediatamente, uma 121 

campanha pedindo o avanço do projeto de lei que altera a Lei nº 5766/71, e 122 

institucionaliza o CNP e a APAF. Responsáveis pela ação: Camila Teodoro Godinho, 123 

Lívia Gonçalves de Toledo e Adriana Eiko Matsumoto. Determinou-se ainda a produção 124 

de carta via CRP SP, enviando a outros CRPs e consultando sobre a assinatura 125 

conjunta, que posicione acerca do modo como o CFP está sendo conduzido, lembrando 126 

as deliberações do CNP. e evidenciando que o mote “a gestão democrática do Sistema 127 

Conselhos está em risco”. Além disso, deve-se articular para que outros CRPs pautem 128 

na APAF de maio as Resoluções que foram aprovadas não discutidas em APAF. 129 

Responsável pela ação: Elisa Zaneratto Rosa. As ações de comunicação com a 130 

categoria serão com chamados atrativos nas redes sociais (sugestão: charge) falando 131 

sobre a participação de psicólogas/os) de cada estado, por meio de seu CRP, na 132 

construção das resoluções. Responsável pela ação: Sandra Elena Sposito. V) CREPOP 133 

– Foi anunciado pela conselheira Maria Ermínia Ciliberti, coordenadora da Comissão de 134 

Politicas Públicas que o recorte da Pesquisa de Direitos Sexuais e Reprodutivos será 135 

sobre aborto e direitos sexuais e reprodutivos do adolescente e reforça que foi o 136 

plenário, por meio dos seus coletivos, quem definiu a quantidade de publicações dos 137 

cadernos do Crepop que serão reimpressas. VI) PROJETO DE VISITAS 138 

INSTITUCIONAIS À FUNDAÇÃO CASA – Ao todo, serão inspecionadas 31 (trinta e 139 

uma) unidades da Fundação Casa. Os conselheiros, junto com colaboradores, devem 140 

ser organizar para estas visitas. Dia 29 de fevereiro ocorrerá a primeira reunião de 141 

capacitação com os colaboradores que serão envolvidos nas visitas às essas unidades. 142 

A conselheira Gabriela Gramkow conta que será feito um kit fiscalização da COF. 143 

Houve baixa aderência tanto da COF quanto de conselheiras/os da região 144 

metropolitana. Uma nova formação acontecerá no dia 1º./03/2016 com a pesquisadora 145 

Luciene Jimenez. Se algum representante/colaborador das Subsedes ainda não tenha 146 

participado, o CRP apoiará a vinda nessa segunda capacitação. Encaminhamento: 147 

Reenviar convite ao plenário e Subsedes anunciando a data da nova reunião de 148 

formação (dia 1º./03/2016) e verificar com o departamento de comunicação se as 149 
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reuniões internas estão sendo transmitidas em link aberto. Em caso positivo, corrigir. A 150 

recomendação é que o link seja sigiloso. Informou-se, ao final, que será ponto de 151 

debate nas plenárias a transmissão das sessões ordinárias pelo WEBTV. VII) FÓRUM 152 

DE GESTORES - A Diretoria e a Comissão Organizadora do IX Congresso Regional de 153 

Psicologia organizarão o Fórum de Gestores que ocorrerá no dia 05 de março p.f. Dada 154 

à conjuntura atual, a psicóloga Ana Mercês Bahia Bock foi convidada para essa 155 

atividade a fim de abordar aos presentes a trajetória histórica do Congresso Nacional 156 

da Psicologia e desafios para esta nona edição do COREP. Após, a Comorg 157 

apresentará o balanço dos eventos preparatórios já realizados, os temas abordados e a 158 

avaliação das propostas que foram construídas, dentre outras questões. A conselheira 159 

Adriana Eiko Matsumoto, que compõe a Comorg tece que boa parte das produções de 160 

propostas não tem ajudado a pensar em encaminhamentos futuros, assim pede o 161 

envolvimento de todos neste momento de elaboração de propostas, pois o balanço 162 

aponta que precisa qualifica-las. Contudo, também se faz necessário ter um espaço 163 

que permita aos presentes refletir sobre a projeção para o futuro. Encaminhamento: O 164 

plenário concorda com a proposta apresentada de organização do Fórum de Gestores 165 

de 05 de março de 2016, garantindo o espaço de discussão ao final sobre desafios para 166 

o futuro. Já na próxima edição do Fórum de Gestores, previsto para os dias 20 e 21 de 167 

maio, definiu-se que a próxima comissão organizadora será formada pelos 168 

conselheiros: Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Aristeu Bertelli da Silva, Gabriela 169 

Gramkow e Camila Teodoro Godinho e cuidarão dos grandes temas: Campanha de 170 

Direitos Humanos, Campanha ECA, Psicologia Todo Dia em Todo Lugar, Comunicação 171 

e Crepop. A pauta será a retomada do PE no sentido de priorizar projetos estruturantes 172 

da gestão, propiciando um trabalho mais integrado. Indica-se que se pense como será 173 

aproveitado o processo pré-eleitoral e o pós-eleição, inclusive o de encerramento desta 174 

gestão. VIII) ENCONTRO SEDE E SUBSEDES, DE 04/03/2016 - Sobre o Encontro 175 

Sede e Subsedes, programado para o dia 04 de março de 2016, ainda não foi possível 176 

fechar uma proposta de pauta entre as Comissões COE, COF, CATE e CAPL. Todavia, 177 

o presidente da Comissão de Ética, Luís Fernando de Oliveira Saraiva apresenta uma 178 

sugestão: abordar sobre os impactos na abertura de processos éticos menos 179 

judicializantes, pensando na mediação de resolução dos conflitos éticos. A conselheira 180 

Graça Maria de Carvalho Camara conta que este assunto ainda está em debate nas 181 

reuniões de COF e aguarda-se o arrazoado para a produção de parecer jurídico. Agora 182 

o plenário precisa definir qual a estratégia para este encontro. Manifestações do 183 

plenário: A mesa diretora tece que a COF é uma comissão estruturante para o CRP e, 184 

no momento, somente conta com o apoio do presidente Luiz Eduardo Valiengo Berni. 185 

Os demais conselheiros membros já apresentaram suas dificuldades de agenda e tem 186 

apoiado nos despachos por e-mail. Sabendo que ele não terá disponibilidade para estar 187 
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no dia do Encontro Sede e Subsedes, será necessário levantar outras propostas de 188 

pauta e foram ditas: i) demandas das Comissões Gestoras com as conferências, nos 189 

órgãos de controle social, etc.; ii) abertura de processos éticos; iii) discussão sobre 190 

exercício ilegal. Ao final, frisou-se a importância das Comissões COE e COF buscarem 191 

alinhamento retomando a realização de reuniões entre ambas. Encaminhamento: 192 

Considerando o avanço que a COE construiu a partir de um novo olhar da lógica dos 193 

processos éticos, o Encontro Sede e Subsedes de 04 de março será organizado por 194 

essa Comissão (COE) e essa atividade terá o seguinte método: priorizar rodas de 195 

conversa para compartilhamento de informações, estimulando o envolvimento de todos 196 

os presentes para este jeito de pensar a ética para o CRP SP. As conselheiras Alacir 197 

Villa Valle Cruces e Graça Maria de Carvalho Camara ficam indicadas para partilhar 198 

com Luiz Eduardo Valiengo Berni a análise do plenário para que o assunto, COF, seja 199 

pauta da próxima plenária. IX) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E 200 

JURÍDICA –  O conselheiro secretário apresentou ao plenário os processos de pessoa 201 

física e jurídica para apreciação. Encaminhamento:  O plenário referendou a aprovação 202 

dos processos: Pessoa física - 538 inscrições novas; 35 reativações; 12 inscrições 203 

secundárias; 24 inscrições por transferência, 598 cancelamentos a pedido, 6 204 

cancelamentos por óbito e 13 cancelamentos por transferência. E de Pessoa jurídica - 205 

17 registros; 4 cadastros, 5 alterações contratuais e 14 cancelamentos a pedido. Total 206 

Geral de processos aprovados – pessoa física e jurídica: 1.266 (um mil duzentos e 207 

sessenta e seis), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais 208 

havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual 209 

eu, conselheiro secretário José Agnaldo Gomes, lavrei a presente Ata, que lida e 210 

aprovada será assinada por todos os presentes. São Paulo, vinte e seis de fevereiro de 211 

dois mil e dezesseis. 212 
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Gabriela Gramkow  Dario Henrique Teófilo Schezzi 
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Ilana Mountian  Lívia Gonsalves Toledo 
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