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ATA 1906ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO  

 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, 1 

realizou-se a milésima noningentésima sexta reunião Plenária Ordinária do Conselho 2 

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

Estiveram presentes 16 (dezesseis) conselheiras (os), sendo estes efetivas (os) e 4 

suplentes, a seguir indicadas (os): Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva, 5 

Elisa Zaneratto Rosa, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz Fenerich, Joari 6 

Aparecido Soares de Carvalho, José Agnaldo Gomes, Luiz Eduardo Valiengo Berni, 7 

Maria Ermínia Ciliberti, Bruno Simões Gonçalves, Gustavo de Lima Bernardes Sales, 8 

Lívia Gonsalves Toledo, Maria das Graças Mazarin de Araujo, Mirnamar Pinto da 9 

Fonseca Pagliuso, Sandra Elena Sposito e Sergio Augusto Garcia Junior. Também 10 

esteve presente a gestora da Subsede do Grande ABC, Ivani Francisco de Oliveira e o 11 

gestor da Subsede de Assis, Edgar Rodrigues. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) 12 

Justificativas de Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência das (os) 13 

demais conselheiras (os): Gabriela Gramkow, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, 14 

Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, 15 

Alacir Villa Valle Cruces, Camila Teodoro Godinho, Dario Henrique Teófilo Schezzi, 16 

Regiane Aparecida Piva e Silvio Yasui. 1.2) Reforma da Subsede Vale do Paraíba - 17 

Foram apresentadas as fotos da reforma da Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte 18 

pela conselheira Livia Gonsalves Toledo. Agora essa Subsede possui acessibilidade 19 

para cadeirante. Com móveis novos adaptados e piso tátil para deficientes visuais.  II) 20 

APROVAÇÃO DA ATA  1820ª (30/01/15) – Foi submetida ao Plenário a ATA 1820ª de 21 

30 de janeiro de 2015 e não houve manifestação de óbice pelos conselheiros 22 

presentes. Encaminhamento : O plenário aprova a Ata 1820ª e indica que seja 23 

encaminhado ao Departamento de Comunicação para divulgação no Portal da 24 

Transparência. III) COORDENAÇÃO TÉCNICA POLÍTICA – Tendo em vista o 25 

desligamento da coordenadora técnica política, a psicóloga Letícia Malavolta, a 26 

conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa indica ao plenário que a nova coordenara 27 

técnica contratada pelo o CRP está participando desta plenária, de modo a já conhecer 28 

as(os) conselheiros(as), bem como começar a se apropriar das demandas do plenário. 29 

Relembra que a nova coordenadora somente poderá iniciar efetivamente seu trabalho 30 

no CRP SP dentro de duas semanas, tempo necessário para que se desligue de seu 31 

trabalho atual. O nome dela é Daniela Martins, formou-se em 2012, é natural de Araras 32 

e possui experiência em serviços de acolhimento. Conforme discussão realizada na 33 

Plenária Ordinária n° 1905, realizada na noite do dia anterior, a assistente técnica 34 

Luciana Mantovani assumirá interinamente o cargo de coordenação, para cuidar dos 35 

processos da COE, com especial ênfase nas mudanças requeridas em função da 36 
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interiorização e dos processos de mediação. Daniela estaria responsável por 37 

acompanhar os projetos políticos da gestão, com especial ênfase nesse momento no 38 

portal da transparência, no encerramento das campanhas e no processo do CNP, e 39 

garantir um fluxo de informação com o corpo de assistentes técnicos do CRP SP. E o 40 

cotidiano da COF ficaria, nessa proposta, sendo conduzido com o acompanhamento 41 

direto da comissão. A diretoria e os presidentes de COE e COF devem fazer uma feita 42 

reunião com a equipe técnica e administrativa das Comissões de Ética e de Orientação 43 

e Fiscalização, na segunda-feira, dia 18 de abril, às 11h30, explicitando esse desenho 44 

provisório e as razões de sua construção. Visando a transparência da gestão, o 45 

plenário solicita que além das duas coordenadoras, uma assistente técnica da COF 46 

sempre acompanhe as plenárias ordinárias. A equipe técnica poderá fazer rodízio, 47 

acordado entre a equipe. IV) PRESTAÇÃO DE CONTAS – A conselheira Maria das 48 

Graças Mazarin de Araújo informa que foram verificadas as contas relativas ao 49 

exercício de 2015 já auditadas pelo Conselho Federal de Psicologia e sem 50 

irregularidade apontada. Houve consulta a vários relatórios que foram confrontados 51 

com os documentos apresentados pelos departamentos de contabilidade e financeiro. 52 

Não foi constatada nenhuma ressalva para ser apreciada no plenário. Considerações 53 

dos presentes: A conselheira Maria Ermínia Ciliberti relembra sua sugestão já 54 

apresentada em plenária anterior de verificar as leis e se estas exigem a composição 55 

de Comissão de Auditoria Interna, se somente a externa seria suficiente. Entende que é 56 

o departamento jurídico do CRP que deve fazer esse estudo. Há outros órgãos públicos 57 

que já trabalham somente com comissões de auditoria externa. Outra proposta já 58 

apresentada ao plenário é da conselheira Gabriela Gramkow, que retomou que antes 59 

de encerrar a gestão, o CRP realizará uma auditoria externa para os próximos três anos 60 

da gestão. Seria uma segunda auditoria externa, além da auditoria do CFP. No início 61 

dessa gestão o custo com folha de pagamento de funcionários era de 53%. Hoje está 62 

na margem de 55%. Não houve erro na projeção da despesa, mas esse aumento foi 63 

decorrente da diminuição de 25% das inscrições e aumento de inadimplência. 64 

Encaminhamento : O plenário aprova a prestação de contas apresentada. V) SEMANA 65 

DA LUTA ANTIMANICOMIAL - Considerando a conjuntura, a ameaça de retrocessos, 66 

as ações do CRP para a Semana da Luta Antimanicomial devem retomar o sentido 67 

mais radical e original da luta antimanicomial, que aponta para a um projeto de 68 

sociedade. O tema (mote) definido é “Eles passarão... Nós Passarinhos” e trata-se de 69 

uma licença poética. As artes para essa atividade já foram criadas e são apresentadas 70 

aos presentes. Serão produzidos adesivos, camisetas, cartazes e lambe-lambe. A 71 

conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa conta que haverá uma grande atividade 72 

estadual, que consistirá em uma mostra de práticas antimanicomiais, e na qual se 73 

busca valorizar as práticas realizadas no cotidiano que são comprometidas com a 74 

reforma psiquiátrica. Será dado o protagonismo às pessoas que estão atuando com 75 

reforma antimanicomial. O objetivo é, ao final da atividade, se ter também um balanço 76 

da situação manicomial no estado de São Paulo. A proposta é fazer uma mostra de 77 
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práticas antimanicomiais, dias 13 e 14 de maio. A programação englobaria atividades 78 

culturais que os interessados inscreverem, podendo ser apresentação musical, pintura, 79 

poesia etc. Também terá um momento de encontro dos movimentos sociais e um 80 

sarau. Para a conferência de abertura pensou-se em convidar o José Mujica, ex-81 

presidente do Uruguai, para falar sobre a conjuntura social mais ampla e sobre a 82 

sociedade que almejamos na perspectiva da igualdade, o que tem relação com a 83 

sociedade sem manicômios, se ele não aceitar outros nomes já foram pensados pelo 84 

GT Saúde Mental: Peter Pal Pelbart, Boaventura de Sousa Santos, Marilena Chauí. No 85 

dia 14, sábado, pela manhã se fará uma mesa de debate sobre as práticas e recursos 86 

de intervenção. Para palestrar estão sendo consultados: Emerson Mehri e uma pessoa 87 

da área da cultura. Após ocorrerão as mostras que foram divididas em 13 temas: 88 

práticas de trabalho, práticas culturais, práticas de matriciamento atenção básica, 89 

práticas de participação social, práticas de atenção à crise e etc.. Os temas não foram 90 

estabelecidos pela lógica de serviços da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS. Haverá 91 

debatedores dos temas em cada grupo de práticas. Esses debatedores trarão para a 92 

gestão a síntese do que mais apareceu nessas atividades a fim de que a gestão 93 

perceba os grandes desafios no estado de SP. A mostra será finalizada com uma mesa 94 

de debate sobre os desafios da gestão da política de saúde mental no âmbito do SUS. 95 

Estão sendo consultados para esse fechamento: Áquilas Mendes e Sandra Fagundes. 96 

Tendo a dimensão de que essa atividade será grandiosa, todas as subsedes devem se 97 

envolver. Posto isso, será viabilizado transporte para a vinda de pessoas nos dois dias 98 

da atividade (em ônibus ou van, a depender da mobilização de cada região). Para os 99 

participantes que estiverem impedidos de regressar às suas cidades no mesmo dia, 100 

devido à distância, o CRP pleiteará parceria com locais de alojamento para cobrarem 101 

valor atrativo aos participantes do evento. Reitera que o CRP não assumirá tal despesa, 102 

uma vez que é o organizador do evento. Será aberta inscrição para os grupos que 103 

quiserem fazer apresentações culturais durante toda a mostra e criada uma agenda de 104 

programação de todos inscritos. Para que fosse possível que a atividade fosse 105 

realizada em uma boa data, houve, inclusive, mudança no calendário das reuniões 106 

ordinárias. O coffee será com projetos de renda e trabalho de usuários de saúde 107 

mental. Quanto ao local, objetiva-se realizar essa atividade na Praça das Artes, cujo 108 

orçamento foi altíssimo, mas há alternativas como: Centro Cultural Vergueiro e, a última 109 

opção, será a UNIP Vergueiro; que já sabemos que será gratuito. A proposta do GT 110 

Saúde Mental era realizar a Mostra em um espaço que fosse ponto cultural do 111 

município e aberto. Não há notícias sobre a disponibilização de espaços para 112 

comercialização, isso vai depender do local que ocorrerá a Mostra. Já se sabe que na 113 

Praça das Artes é proibido comércio, só é permitida a exposição de materiais. Além 114 

disso, está sendo feito levantamento das ações do CRP sobre a Luta. O CEDOC foi 115 

demandado para ajudar nisso e com esses dados, se fazer um produto da história do 116 

CRP na Luta Antimanicomial no estado. Propostas do Plenário: a) Alterar os dizeres 117 

das costas da camiseta, onde está “CRP SP” colocar “Conselho Regional de Psicologia 118 
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de São Paulo”; b) Na mostra, realizar discussão também sobre o tema da campanha de 119 

direitos humanos do CRP SP e sua interface com a situação da atenção em saúde 120 

mental: Violência de Estado, da exclusão e extermínio; c) Alterar o tema práticas 121 

integrativas e complementares incluindo a ideia dos saberes tradicionais e populares 122 

nesse conjunto; d) Envolver os usuários na construção do evento; e) Lançar o Dossiê 123 

das Comunidades Terapêuticas nessa mostra - está em construção pelo grupo ter um 124 

momento de plenária final, dois minutos de fala em que as pessoas farão denúncias e 125 

aí pode se construir uma moção e usar esse momento para fazer o lançamento do 126 

caderno; f) Inserir tema sobre o protagonismo do usuário na ingestão gestão da 127 

medicação. Sobre o lambe-lambe: O lambe-lambe foi pensado no sentido de dar apoio 128 

ao movimento social, podendo ser distribuído e colado onde as pessoas quiserem. 129 

Houve proposta de pintar o asfalto. Encaminhamento : Após votação, o plenário 130 

decidiu por não produzir o lambe-lambe, tendo em vista os critérios da Lei Cidade 131 

Limpa (Lei nº 14.223). Além disso, as propostas do plenário serão contempladas pelo 132 

GT Saúde Mental na Mostra de Luta Antimanicomial do CRP. VI) CARTA DA FRENTE 133 

ESTADUAL ANTIMANICOMIAL - A mesa diretora registra que o CRP não faz parte do 134 

grupo que se constituiu para a gestão da ocupação do prédio da Coordenação de 135 

Saúde Mental em Brasília, tampouco disparou essa ação. O apoio do CRP ao ato foi 136 

muito contundente, com subsídio para participação de militantes e apoio também com a 137 

presença de conselheiros; defendeu-se sempre a necessidade de dar transparência ao 138 

valor dado ao movimento como apoio por meio do qual se viabilizou a realização de 139 

reuniões telefônicas e transporte de militantes em diferentes momentos. Houve o 140 

pedido de reintegração de posse da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 141 

Saúde e a Frente Estadual Antimanicomial lançou nota sobre o assunto tecendo críticas 142 

ao modo como o CFP se pautou nesse processo. O CRPSP não participou da 143 

construção desse documento, tampouco tem representação nessa Frente nesse 144 

momento. Foi lembrado que o conselheiro Aristeu Bertelli da Silva se retirou em 145 

plenária anterior, estando pendente a designação de novo representante para esse 146 

espaço. Cabe ao plenário avaliar se o CRP deve se posicionar a respeito. 147 

Encaminhamento: A pauta relativa à representação do CRP SP na Frente Estadual 148 

Antimanicomial será mais bem debatida pelo GT Saúde Mental, cuja reunião está 149 

agendada para a próxima segunda-feira, dia 18 de abril de 2016. Deve-se garantir que 150 

nesse encontro todas as Subsedes estejam representadas, considerando a 151 

organização de Frentes Antimanicomiais Regionais. O plenário corrobora que o CRP 152 

suspenda, neste momento, sua participação nas reuniões da Frente Estadual 153 

Antimanicomial até que a discussão seja feita pelo GT e retorne ao plenário. Indica-se 154 

que seja feita avaliação de todos os elementos que englobam esse espaço, inclusive a 155 

ocupação em Brasília. A construção do GT sobre esse tema deverá ser submetido às 156 

próximas plenárias ordinárias. Além disso, consentiu que a conselheira Elisa Zaneratto 157 

Rosa e o conselheiro Aristeu Bertelli da Silva criem uma nota abordando o 158 

reconhecimento dos movimentos sociais, a importância do protagonismo desses 159 
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movimentos, agradecendo pelos 120 (cento e vinte) dias de ocupação em defesa da 160 

luta antimanicomial e postá-la nas redes sociais juntamente com foto dos movimentos 161 

saindo do local da ocupação. VII) PSICOTERAPIA – Organizou-se o Subnúcleo 162 

Diversidade Epistemologia não Hegemônica em Psicologia, Laicidade e o Diálogo com 163 

os Saberes Tradicionais (Diverpsi). Não havia o de Subnúcleo de Psicoterapia (apenas 164 

em nível regional, não o estadual). Posto isso, o conselheiro Luiz Eduardo Valiengo 165 

Berni conta que as subsedes Grande ABC, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte 166 

e, Baixada Santista tiveram a ideia de reunir suas contribuições para o tema e fazer 167 

uma publicação composta pelos artigos dos palestrantes que foram convidados a 168 

participar de eventos já realizados e organizados por essas regiões. A partir dessa 169 

demanda, constituiu-se o Subnúcleo Psicoterapia Estadual. As demais Subsedes foram 170 

consultadas se poderiam também compor essa futura publicação. Os autores já 171 

encaminharam seus textos. Foi feita a leitura dos títulos desses artigos aos presentes. 172 

Considerações da Plenária: No início dessa gestão havia indicativo de que o tema 173 

Psicoterapia seria cuidado com cautela. Sabe-se que diversas entidades discutem a 174 

diferença entre Psicoterapia e Psicologia Clínica. Era importante envolvê-las nesse 175 

debate: Associação Brasileira de Psicoterapia - Abrap, Sociedade Brasileira de 176 

Psicanálise, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, etc. para avançar em 177 

referências para a psicoterapia. Esse era o projeto dessa gestão. É louvável o esforço 178 

de tentar reunir o que foi feito até agora, sendo que os debates se desenvolveram mais 179 

em âmbito regional, local, em algumas subsedes. Contudo, o projeto de uma publicação 180 

não deriva do Planejamento Estratégico, e entende-se que não há acúmulo suficiente 181 

para uma publicação e que ela deveria derivar de um trabalho feito e não ser um 182 

disparador do trabalho. Além disso, esse campo de atuação tem muitas produções que 183 

precisam ser reconhecidas e isso não está garantido no processo. Para a mesa 184 

diretora, é preocupante, pois certamente os grupos organizados irão se manifestar. A 185 

conselheira Maria Ermínia Ciliberti relembrou das complicações que apareceram 186 

durante o Ano Temático da Psicoterapia. Para ela, o CRP deve universalizar a 187 

psicoterapia para a população brasileira. Se contemplar alguns autores na publicação e 188 

não outros, desencadeará também problemas ao CRP. Propostas do Plenário: a) 189 

Retomar o projeto inicial da gestão, que era reunir os psicoterapeutas das distintas 190 

áreas para debater; b) avaliar o que é possível para o tempo restante de gestão; c) 191 

Fazer uma síntese com os textos ao invés de livro, para registrar o acúmulo e iniciar um 192 

processo de debate; d) Fazer um encontro com as Subsedes e convidar as entidades 193 

mencionadas. Os diferentes textos serão os disparadores das discussões; e) Realizar 194 

um evento e fazer uma reflexão sobre o que foi produzido até agora e trazendo a 195 

crítica/problemática do campo; elencando os temas apresentados pelas subsedes e as 196 

entidades apresentam suas questões. Encaminhamento:  O Subnúcleo Psicoterapia 197 

fará uma reunião e deverá considerar os desdobramentos dos eventos do Dia do 198 

Psicólogo da Região Metropolitana em 2014 e as pessoas que fizeram o debate nas 199 

Subsedes para pensar qual será o plano de ação do CRP, incorporando essas 200 



 

 6

diretrizes apontadas pela plenária. VIII) APAF - MAIO DE 2016 (Brasília, 21 e 201 

22/05/2016) – 8.1) Pontos de Pauta – Informa-se que o Conselho Federal de 202 

Psicologia já remeteu a primeira remessa dos pontos de pauta da Assembleia das 203 

Políticas Administrativa e Financeira – APAF. A diretoria, quando tomou conhecimento 204 

dessa pauta, já direcionou os materiais aos conselheiros de referência para que se 205 

apropriem dos pontos e caso ainda não tenham mandado suas considerações, deverão 206 

apresenta-las nas plenárias ordinárias de maio. Caso não possa estar presente nesses 207 

dias, deixar o ponto pronto para que outro conselheiro possa apresentar. Além disso, 208 

houve ainda consulta da diretoria ao plenário sobre sugestões de novos pontos que o 209 

CRP SP queira encaminhar para a APAF. A secretaria já recebeu algumas respostas e 210 

os conselheiros que as propuseram deverão encaminhar material de subsidio para a 211 

secretaria, juntamente com texto que justifica a necessidade da inclusão na pauta da 212 

APAF. O prazo para envio dos novos pontos, acompanhados pelos materiais de 213 

subsidio ao CFP é dia 06 de maio. Nesse momento, a conselheira Maria Ermínia 214 

Ciliberti propôs pautar na APAF somente os pontos prioritários como os de cunho 215 

financeiro que são estruturais, porém o entendimento dos presentes é que as pautas 216 

que serão solicitadas deverão priorizar o sentido político de marcar os assuntos que 217 

deverão ocupar a discussão do Sistema no período que se segue. Encaminhamentos: 218 

O plenário avalia que a delegação do CRP SP deverá priorizar discussão dos seguintes 219 

pontos: Resolução sobre Mediação e Conflitos e Resolução de Revisão da Política de 220 

Orientação e Fiscalização (MUORF). Serão solicitados os seguintes pontos de pauta 221 

pelo CRPSP: a) Resoluções publicadas pelo CFP sem aprovação em APAF (englobar o 222 

Termo de Cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Nota da 223 

Comissão Nacional de Psicologia e Assistência Social); b) Projeto de Lei nº 4364/12, 224 

que altera Lei nº 5766/71; c) Eleições, pois não foi incluído pelo CFP na primeira 225 

remessa; d) Aumento do número de membros do plenário, baseado no número de 226 

psicólogas(os) inscritos em cada Regional; e) Criação de um Plano de Contingências 227 

com plano de ajuda mútua entre os CRPs, ponto já pautado por outros regionais que o 228 

CRP SP também enviará contribuição: f) Atendimento a pessoa com deficiência; g) 229 

Testes Psicológicos expostos na Internet. 8.2) Delegação – O plenário referenda 230 

componha a delegação do CRP SP na APAF de maio os seguintes conselheiros: 231 

Gabriela Gramkow, Elisa Zaneratto Rosa, Guilherme Luz Fenerich, Aristeu Bertelli da 232 

Silva e Camila Teodoro Godinho. Caso a conselheira Camila Teodoro Godinho não 233 

possa participar, o conselheiro Dário Henrique Teófilo Schezzi a substituirá na 234 

delegação. IX) COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – 9.1) Diploma (Portari a CRP-06 Nº. 235 

017/15, de 07/07/2015) – A conselheira Maria das Graças Mazarin de Araújo informa 236 

que grande parte do trabalho da Comissão de Sindicância já está concluído, mas é 237 

necessário aguardar o envio de uma resposta por escrito que já foi dada verbalmente. 238 

9.2) Desaparecimento de Valores (Portaria CRP-06 Nº. 035 /15, de 16/11/2015) – O 239 

conselheiro Aristeu Bertelli da Silva informa que os trabalhos ainda não se encerraram. 240 

Encaminhamento:  Pelo exposto, deferiu-se pela prorrogação do prazo dos trabalhos 241 
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das Comissões de Sindicância de Diploma e de Desaparecimento de Valores até as 242 

próximas plenárias ordinárias. X) CAMPANHA DE DIREITOS HUMANOS - Aristeu 243 

Bertelli da Silva informa que será iniciada a inspeção nos hospitais de custódia, como 244 

parte da Campanha de Direitos Humanos. Este assunto será repautado nas próximas 245 

plenárias ordinárias para aprofundar o debate. XI) COMISSÃO ORGANIZADORA DO 246 

9º COREP - A conselheira Adriana Eiko Matsumoto informa que a Comissão 247 

Organizadora do IX Congresso Regional da Psicologia de São Paulo, ao revisar o 248 

Regimento Interno do IX COREP, observou a necessidade de modificar a metodologia 249 

de discussão em grupos para uma que favorecesse os trabalhos construídos por todos 250 

os delegados na plenária final do IX COREP SP. O resultado de todos os Pré-251 

congressos foi um total de cerca de 1.920 propostas que estão em processo de 252 

sistematização pela Comorg, que já está finalizando esse processo para que sejam 253 

apresentadas no COREP. Conforme Regulamento, cada Pré-Congresso poderia ter 254 

encaminhado até 60 (sessenta) propostas por eixo (Regional e Estadual). Comenta-se 255 

também que, ainda que alguns pré-congressos não tenham elegido estudantes para o 256 

IX Corep, há 26 estudantes indicados. Sobre o funcionamento dos grupos a proposta 257 

da Comorg é a seguinte: os grupos trabalharem somente no sábado (30/04) e cada um 258 

dos grupos trabalhe todo o eixo destinado a esse grupo. Durante os períodos da manhã 259 

e da tarde cada grupo trabalhará separadamente e somente à noite se aglutinam todos 260 

os grupos que trabalharam determinado eixo para condessar as propostas (apenas 261 

para as nacionais). A plenária para aprovação final das propostas seria realizada 262 

apenas no domingo (01/05). A abertura, que será realizada na sexta-feira (29/04) à 263 

noite, teria apresentação da Comorg e do relatório de gestão pela Diretoria. 11.1) 264 

Convidados indicados pelo plenário: a) Para compor as 4 (quatro) vagas para entidades 265 

da gestão pública estadual: Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos 266 

Municipais da Assistência Social, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 267 

Ministério Público do Estado de São Paulo, Conselho Estadual da Assistência Social, 268 

Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED, 269 

Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e Conselho Estadual dos Direitos da 270 

Criança e do Adolescente - Condeca. Para compor as 4 vagas para movimentos sociais 271 

de nível estadual: Movimento Mães de Maio, Movimento Nacional da População de Rua 272 

- MNPR, Levante Popular da Juventude, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - 273 

MTST, Frente Contra a Redução da Maioridade Penal. Fica também o indicativo de que 274 

possam ser convidados grupos que discutem as Práticas Integradoras e 275 

Complementares. Quanto às vagas para Conselhos Profissionais do Estado de São 276 

Paulo: Se for convidado o Fórum dos Conselhos Atividade Fim da Saúde – FCAFS, não 277 

constará o convite ao Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo 9ª Região - 278 

CRESS SP, sendo que temos interface em diversas ações. Assim, poderão ser 279 

convidados para as vagas para representantes de Conselhos Profissionais no Estado 280 

de São Paulo: Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo 9ª Região - CRESS 281 

SP, Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª. Região São Paulo, Conselho Regional de 282 
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Odontologia de São Paulo - CRO SP, Fórum dos Conselhos Atividade Fim da Saúde – 283 

FCAFS e Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do 284 

Estado de São Paulo – AASPTJSP. Ao final, foi dito que o Conselho Federal de 285 

Psicologia não tem feito divulgação do CNP e não tem participação ativa na Comorg 286 

Nacional por meio de seus conselheiros. Esse Congresso não é um projeto do CFP. Em 287 

função disso, avalia-se como contemplar e convidar a instância nacional para estar 288 

nesse espaço. As 3 vagas para representantes regionais do Fenpb deverão ser 289 

definidas pelo próprio FENPB. Encaminhamentos: O plenário defere que no IX 290 

COREP se garanta: além dos convites acima citados, o convite para a presença de 291 

representante da Comissão Organizadora Nacional na abertura, espaço para 292 

apresentação das chapas eleitorais, separação das propostas no caderno por temas. 293 

Quanto aos indicados a convidados, a Comorg Regional poderá estender o convite aos 294 

órgãos de Controle Social em que o CRP SP tem representação, caso não seja aceito o 295 

convite pelos indicados. XII) FORMAÇÃO DE GT PARA EVENTO NO PARQUE DA 296 

JUVENTUDE – A conselheira Maria Erminia Ciliberti, coordenadora da Comissão de 297 

Políticas Públicas, está propondo a realização de atividade para o lançamento das 298 

cartilhas IBEAC sobre Álcool e Drogas e Educação Básica. A proposta é que seja no 299 

Parque da Juventude, visto que esses materiais são com linguagem popular e voltada 300 

para o público jovem e adolescente. Para organizar esse evento, sugere a criação de 301 

um GT composto pelos seguintes coletivos: Comissão de Políticas Públicas, Comissão 302 

de Diretos Humanos, Núcleo Educação, Núcleo Álcool, Drogas e Medicalização e 303 

diretoria. Nesse momento, a mesa diretora tece que não será possível compor o grupo 304 

visto que deve dispor de agenda para dedicar-se às ações estruturantes. Em seguida, 305 

discorreu que a diretoria também deverá se debruçar na prestação de contas política e 306 

financeira dos três anos de gestão no IX COREP e também o encerramento das 307 

oficinas de racismo institucional. Posto isso, foi sugerida a participação da diretoria, 308 

mesmo à distância, para que procedimentos internos transcorram e pede que seja 309 

encaminhado e-mail para a Gerência, Departamentos de Eventos e Secretaria de que 310 

esses grupos estão autorizados a tomar decisões sem depender da diretoria. A 311 

conselheira presidente, novamente, teceu que a diretoria já realiza o trabalho online e 312 

que, muitas vezes, toma conhecimento das pautas quando o assunto já está 313 

caminhando, por exemplo, a reimpressão dos cadernos do CREPOP. 314 

Encaminhamento: O GT para organizar a atividade de lançamento dos cadernos será 315 

composto por: Comissão de Políticas Públicas, Comissão de Direitos Humanos 316 

(representada pelo conselheiro Aristeu Bertelli da Silva) e Núcleo Educação e Núcleo 317 

Álcool, Drogas e Medicalização, mas esse coletivo deverá articular quem fará a 318 

coordenação do grupo. XIII) III ENCONTRO PAULISTA DA ABRAPEE (em Santos) – 319 

A conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso informa ao plenário que a 320 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - Abrapee propõe parceria 321 

com o CRP SP para a realização do III Encontro Paulista da ABRAPEE, cujo tema será: 322 

Psicologia Escolar em diálogo Intersetorial e Interdisciplinar. Ocorrerá na cidade de 323 
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Santos-SP, nos dias 30 de junho e 01 e 02 de julho e já conta com a parceria das 324 

Instituições de Ensino Superior: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/Santos), 325 

Universidade Paulista (UNIP/Santos) e Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). 326 

Considerando que a atividade será em Santos, seu nome foi indicado pelo Núcleo de 327 

Educação para participar e representar o CRP SP na Comissão Organizadora desse 328 

evento. Necessitam que o CRP apoie financeiramente com: a) 500 (quinhentas) 329 

unidades das Referências Técnicas para Atuação do Psicólogo na Educação Básica; b) 330 

500 (quinhentas) unidades da Cartilha da Medicalização; 500 (quinhentas) unidades da 331 

Nota Técnica de Orientação aos Psicólogos; c) Intérpretes de LIBRAS – 02 332 

profissionais (12 horas de interpretação); d) 500 (quinhentas) unidades de cada um dos 333 

seguintes materiais: pastas, blocos, canetas e crachás; e) Confecção de 500 334 

(quinhentos) folderes com a programação do evento; f) Divulgação do evento por meio 335 

eletrônico em todos os canais de comunicação da categoria. Em contrapartida, ofertam 336 

isenção de pagamento de 10 (dez) participantes, divulgação do CRP SP como parceiro 337 

em todo o material, além de poder construir atividades de intervenção dentro da 338 

programação do evento. O Núcleo de Educação já estudou a proposta e sugere que o 339 

CRP ministre: 1) Minicurso sobre a referência técnica de Educação Básica, 2) O CRP 340 

SP (Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso) coordenar uma mesa de debate e 3) fazer o 341 

lançamento da Cartilha Popular de Educação Básica. Com relação ao custeio dos 342 

demais itens requeridos, o Núcleo de Educação entende que deve ser avaliado pelo 343 

conselheiro tesoureiro. Considerações do Plenário: Considerando a conjuntura atual 344 

das ocupações das escolas pelos secundaristas, sobretudo, no empoderamento das 345 

mulheres por meio do papel das estudantes na geração de conteúdo político, houve 346 

proposta de inserir atividade que aborde esse debate no encontro, o seu impacto na 347 

educação, os desafios da democracia e da luta pelo acesso a direitos e o papel dos 348 

secundaristas nessa luta, bem como contar com a participação da militância que esteve 349 

presente nas ocupações. Foi esclarecido que o Núcleo de Educação tem planejado 350 

uma atividade com esse modelo para realizar no CRP SP, utilizando como tema os 351 

Planos de Educação. O conselheiro Bruno Simões Gonçalves manifestou que tem 352 

indicações de profissionais para compor essa atividade futura do NE. 353 

Encaminhamento: O plenário pontuou que a Abrapee é uma entidade que compõe o 354 

Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira e dessa forma corrobora com a parceria 355 

pleiteada. Posto isso, a conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso representará 356 

o CRP SP na organização do evento e cuidará da inserção das atividades propostas na 357 

programação do evento, com destaque ao lançamento da cartilha popular sobre 358 

educação básica. Quanto às publicações requeridas, deve-se verificar se no 359 

Planejamento Estratégico tinha previsão de distribuição. Os demais itens serão 360 

deliberados pela tesouraria. XIV) REUNIÕES MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE 361 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DRO GAS (CRATOD) 362 

- O conselheiro Sergio Augusto Garcia Júnior retoma aos presentes que o CRP SP, por 363 

duas vezes fiscalizou o Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas - 364 
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CRATOD a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse interim o CRP 365 

compunha discussão em grupo de trabalho no MPSP sobre o CRATOD. Conta também 366 

que participou da penúltima reunião em que foi anunciada a mudança de fluxo de 367 

internações. As assistentes sociais que estavam presentes em um desses encontros 368 

propuseram que o CRP SP participasse de outro espaço junto aos profissionais das 369 

Comunidades Terapêuticas compondo com outros órgãos. Posto isso, submete ao crivo 370 

do plenário sua proposta: não participar desse espaço, mas criar outro método no CRP, 371 

via Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), em relação ao Cratod, iniciando com 372 

levantamento de quais e quantas são as CTs credenciadas ao CRATOD, chamar os 373 

profissionais que atuam nesses espaços para orientação (o maior número possível). Se 374 

forem muitas CTs, a fiscalização deveria ser por amostragem, então, seriam 375 

aglutinados os relatórios e juntado o dossiê das CTs. Nesse momento, a conselheira 376 

Maria Ermínia Ciliberti se lembrou do Plano Plurianual de Saúde da Cidade de São 377 

Paulo e sugere que a estratégia também seja de articular com os representantes do 378 

CRP SP no Conselho Estadual de Saúde: João Renato Ciabattari e Gabriela Martins, 379 

tendo em vista que no orçamento público, há verba pública destinada para as CTs. 380 

Encaminhamento: O plenário referenda a proposta apresentada e delibera que essa 381 

pauta também seja cuidada pelo Núcleo de Álcool, Drogas e Medicalização, GT Saúde 382 

Mental e Comissão de Orientação e Fiscalização. Com mais acúmulo, retomam o 383 

debate junto ao plenário. XV) REPRESENTAÇÕES EM ENTIDADES / ÓRGÃOS DE 384 

CONTROLE SOCIAL – 15.1) Fórum Municipal de Educação (São Paulo) – 385 

Atualmente o CRP é representado por Monica Cintrão França Ribeiro no Fórum 386 

Municipal de Educação de São Paulo. Foi apresentada a proposta de substituir essa 387 

representação pela psicóloga Maria Rozineti Gonçalves – CRP 06/39077. 15.2) Fórum 388 

de Medicalização da Educação e Sociedade (Núcleo Sã o Paulo) – Solicitou-se que 389 

a representação do CRP no Fórum de Medicalização – Núcleo São Paulo, feita por 390 

Maria Rozineti Gonçalves – CRP 06/39077 seja alterada para Mauro Mathias Júnior - 391 

CRP 06/80516. Encaminhamento: O plenário acatou que as representantes do 392 

CRPSP sejam: Maria Rozineti Gonçalves no Fórum Municipal de Educação de São 393 

Paulo e Mauro Mathias Júnior no Fórum de Medicalização da Educação e Sociedade – 394 

Núcleo de São Paulo. XVI) RECOMPOSIÇÕES DE COMISSÕES E NÚCLEOS – 16.1) 395 

Subsede de Assis – Incluída a psicóloga Maria Cristina Gonçalves Pelegrini – CRP 396 

06/126641 como colaboradora no Núcleo de Saúde da Subsede de Assis. 16.2) 397 

Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira – Passam a ser colaboradores da 398 

Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira: Maria Isabel Calil Stamato – CRP 399 

06/2403; Sonia Pinto Mendes – CRP 06/12467; Valdir Cecilio de Oliveira Neto – CRP 400 

06/130295; Joana D´arc Ferreira Costa – CRP 06/125395; Cristina Mara Ferreira 401 

Santana – CRP 06/129974; Anne Louise Saboya Prado – CRP 06/86192; Carlos 402 

Eduardo Pedroso – CRP 06/97889. Na Comissão de Instrução dessa Subsede incluir, 403 

na condição de membro: Alexandra Lelis dos Santos – CRP 06/127655. 16.3) Subsede 404 

de Ribeirão Preto – Serão incluídos os seguintes colaboradores na Subsede de 405 
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Ribeirão Preto: Larissa Mariano Colombari - CRP 06/127838; Alessandra Alves 406 

Patrício - CRP 06/89220 e excluídos: Taís Elene Junqueira Neme – CRP 06/69826; 407 

Aline Cristina Dadalte CRP 06/76000; Thaisa Borin Seren CRP 06/69065. 16.4) 408 

Comissão de Ética – Os profissionais a seguir listados, passam a integrar a Comissão 409 

de Ética como membros: Esther Akemi Kavano Katayama - 06/24969; Bruno de Castro 410 

Santos Motta  - CRP 06/94865; Ingrid Attan Rodrigues - CRP 06/69328; 16.5) Núcleo 411 

de Sexualidade e Gênero – A psicóloga Bruna Lavinas Jardim Falleiros – CRP 412 

06/87314, atualmente colaboradora do Núcleo de Sexualidade e Gênero, passa a 413 

compor o referido núcleo como membro, representante da Subsede Vale do Paraíba e 414 

Litoral Norte. A psicóloga Lilian Aparecida de Araújo CRP 06/110415 e o psicólogo 415 

Valdir Cecilio de Oliveira Neto – CRP 06/130295 também passam a membros desse 416 

Núcleo. Eles são, respectivamente, da região metropolitana de São Paulo e da Baixada 417 

Santista e Vale do Ribeira. 16.6) Núcleo Criança e Adolescente Estadual – aprovou-418 

se a substituição dos psicólogos Daniel Brandão de Souza - CRP 06/53570 e Márcio 419 

Magalhães da Silva – CRP 06/99618, membros do Núcleo de Criança e Adolescente 420 

pelos profissionais: Suely Castaldi Ortiz da Silva – CRP 06/60201  e Simone Cheroglu – 421 

CRP 06/117562. 16.7) Comissão de Políticas Públicas – Substituiu-se a coordenação 422 

adjunta atual, realizada pela conselheira  Adriana Eiko Matsumoto, pelo conselheiro 423 

Joari Aparecido Soares de Carvalho. Inclui-se na Comissão de Políticas Públicas 424 

também: Edna Maria Severino Peters Kahhale – CRP 06/5372 - como membro; 425 

Alexandre Antônio Mateus Moises – CRP 06/107267 - como colaborador e Roberth 426 

Miniguine Tavanti, como convidado. XVII) AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 427 

A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI) – Informa-se que devido ao adiantado da 428 

hora, será apenas dado informe sobre o ponto. O conselheiro Joari Aparecido Soares 429 

de Carvalho noticia que nas últimas semanas foram feitas reuniões no Ministério 430 

Público de São Paulo sobre o tema deficiência. A psicóloga Angela Fernandes 431 

Rodriguez Godoy (CRP 06/72479) é a representante do CRP SP nesse espaço e a 432 

avaliação dela é que o CRP precisa se debruçar melhor sobre essa ação porque há 433 

questões que envolvem o Conselho Regional de Medicina de São Paulo - Cremesp, 434 

quesitação, dentre outros. Sugeriu-se envolver o Núcleo de Justiça nessa ação. 435 

Encaminhamento : Repautar o assunto nas próximas plenárias ordinárias. Priorizar 436 

este ponto no início da plenária para garantir a discussão. XVIII) CREDENCIAMENTO 437 

DE SITES – O plenário concedeu parecer favorável aos pedidos com os seguintes 438 

protocolos: 606422334 (CRP 06/71599), 106022923 (CRP 06/61749) e 506323323 439 

(CRP 06/118370). Concedeu parecer desfavorável aos pedidos com os seguintes 440 

protocolos: 306617604 (CRP 06/54451), 606222481 (CRP 06/95404). Não se aplica o 441 

pedido para obtenção de selo para o protocolo: 806134817 (CRP 06/126916) e 442 

cancelou o pedido para obtenção de selo para o protocolo: 506433977 (CRP 443 

06/127455). Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por 444 

encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário José Agnaldo Gomes, lavrei a 445 
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presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, dezesseis de abril de dois 446 

mil e dezesseis. 447 
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