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ATA 1933ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

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

realizou-se a milésima noningentésima trigésima terceira reunião Plenária 2 

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

Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 22 (vinte e dois) 4 

conselheiras/os, sendo estas/es efetivas/os e suplentes, a seguir indicadas/os: 5 

Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela 6 

Gramkow, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, Joari 7 

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

Saraiva, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Maria Ermínia Ciliberti, Marilia Capponi, 9 

Bruno Simões Gonçalves, Camila Teodoro Godinho, Dario Henrique Teófilo 10 

Schezzi, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves Toledo, Maria das 11 

Graças Mazarin de Araujo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane 12 

Aparecida Piva e Sergio Augusto Garcia Junior. Também esteve presente o 13 

gestor da Subsede de Assis, Edgar Rodrigues. ORDEM DO DIA: I) INFORMES 14 

– 1.1) Justificativas de Ausência - Foram consideradas as justificativas de 15 

ausência das/os demais conselheiras/os: Graça Maria de Carvalho Camara, 16 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Sandra Elena Sposito e 17 

Silvio Yasui. II) APROVAÇÃO DE ATAS – O conselheiro secretário José 18 

Agnaldo Gomes submeteu à apreciação e aprovação da plenária os registros 19 

alusivos às sessões ordinárias de números 1837 (11/04/2015), 1859 20 

(15/08/2015), 1928 (12/08/2016) e 1929 (13/08/2016). Encaminhamento: O 21 

plenário homologou as 4 (quatro) atas supracitadas, sendo que a ata de número 22 

1929 (de 13 de agosto de 2016) foi aprovada com alteração no ponto „VI) 23 

Conjuntura atual e fechamento dos projetos da gestão’. III) 20ª PLENÁRIA 24 

NACIONAL DE SAÚDE E MOVIMENTOS SOCIAIS - A conselheira Maria 25 

Ermínia Ciliberti informou aos presentes sobre sua participação, enquanto 26 

representante deste plenário, na 20ª Plenária Nacional de Saúde e Movimentos 27 

Sociais, realizada nos dias 24 e 25 de agosto de 2016, em Brasília. Têm 28 

acontecido várias plenárias de saúde e, lamentavelmente, este Conselho 29 

Regional de Psicologia de São Paulo não tem conseguido acompanhar. Informa 30 

que o Conselho Nacional de Saúde lançou uma campanha pública com o tema: 31 

“O fortalecimento e defesa do SUS nas eleições municipais” e está tentando 32 

articular com a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e com a Conferência 33 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Essa carta encontra-se disponível por 34 

meio do link http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/docs/ 35 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/docs/%2008ago31_carta_Fortalecimento_defesa_SUS_eleicoes_municipais.pdf
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08ago31_carta_Fortalecimento_defesa_SUS_eleicoes_municipais.pdf e faz um 36 

chamamento geral a candidatas/os, eleitoras/es e à sociedade quanto à defesa e 37 

o fortalecimento do SUS para os próximos quatro anos, o que irá incentivar 38 

vereadoras/es comprometidas/os com as pautas da saúde e da assistência 39 

social. Considera-se importante o posicionamento do CRP, não por meio de 40 

notas longas, mas solicitando à categoria que se mobilize. Por essa razão, 41 

propôs-se a divulgação da carta pautada, estimulando a categoria a conhecer a 42 

Campanha. Foi indicada utilização de mailing de profissionais que participaram 43 

dos eventos promovidos pelo CRP atinentes ao tema saúde, bem como de 44 

movimentos sociais e da saúde mental. Ante o exposto, a Mesa Diretora indagou 45 

ao plenário quem se disponibilizaria pela elaboração de texto pertinente à 46 

Psicologia, para divulgação no site do CRP. Não houve indicação por parte 47 

das/os conselheiras/os presentes, pois entenderam que essa pessoa deve estar 48 

apropriada à temática. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti explicou que está 49 

engajada com outras tarefas e não pode assumir esse compromisso, suscitando 50 

providência do Núcleo de Saúde. Encaminhamento: Deliberou-se pelo envio da 51 

carta do Conselho Nacional de Saúde em favor do fortalecimento e defesa do 52 

SUS nas eleições municipais, aos membros do Núcleo de Saúde consultando 53 

sobre a concepção de texto congruente para propagação nos meios de 54 

comunicação deste Conselho, ficando, o XIV Plenário ciente, de que caso o NS 55 

não possa assumir a tarefa, se tornará invalidada a propositura. IV) PEC 56 

241/2016 (LIMITAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS) – Foi exibido um 57 

vídeo explicando sobre a PEC 241/2016. Trata-se de uma proposta de emenda 58 

constitucional do governo que limita o crescimento de gasto público à inflação do 59 

ano anterior. Explana-se que não haverá nenhuma proposta no âmbito da 60 

educação ou da saúde, apenas muitas notas correlatas ao assunto e sugere-se 61 

a divulgação do vídeo, pelo CRP SP. Nesse sentido, o plenário não apresentou 62 

óbice à veiculação. Todavia, é preciso escrever sobre o vídeo, relacionando-o à 63 

Psicologia. Outrossim, julga-se fundamental que este Conselho possa se 64 

manifestar, também, em relação à violência policial que estudantes e militantes 65 

estão sofrendo nas ruas, caracterizando como afronta ao direito civil de 66 

liberdade de expressão e de protesto. Está prevista para este final de semana a 67 

realização de outra manifestação por novas eleições para a presidência da 68 

República, em oposição ao governo vigente. Encaminhamento: 1) O plenário 69 

designa o conselheiro Aristeu Bertelli da Silva a produzir texto relativo à violência 70 

policial. 2) No tocante ao vídeo sobre a PEC, a coordenadora técnica interina 71 

Luciana Mantovani esboçará nota, cabendo à conselheira Marilia Capponi a 72 

revisão final para difusão. V) ASSUNTOS FINANCEIROS – O conselheiro 73 

tesoureiro Guilherme Luz Fenerich discorreu sobre a situação financeira do 74 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/docs/%2008ago31_carta_Fortalecimento_defesa_SUS_eleicoes_municipais.pdf
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CRP. O saldo bancário é de R$ 19.133.279 (dezenove milhões, cento e trinta e 75 

três mil, duzentos e setenta e nove reais) e desse valor, R$ 18.630.000 (dezoito 76 

milhões e seiscentos e trinta mil reais) estão aplicados em CDB – Certificado de 77 

Depósito Bancário. A arrecadação efetiva foi de R$ 24.328.306 (vinte e quatro 78 

milhões, trezentos e vinte e oito mil e trezentos e seis reais) equivalente a 70% 79 

do previsto. Em relação à inadimplência, estima-se que se encerre ao redor de 80 

27%, acima da média histórica que é de 21%. Previa-se um recolhimento, por 81 

meio da Dívida Ativa, de aproximadamente 3.166.000,00 (três milhões, cento e 82 

sessenta e seis mil reais) e efetivou-se apenas 72% do calculado. Registra-se 83 

que houve 4.609 (quatro mil, seiscentos e nove) novas inscrições, 813 84 

(oitocentos e treze) reativações e 1.776 (um mil setecentos e setenta e seis) 85 

cancelamentos. Esclareceu-se que o valor orçado para a Campanha do ECA foi 86 

em torno de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), incluindo a 87 

contratação da ANDI Comunicação e Direitos, que correspondeu a R$ 88 

300.000,00 (trezentos mil reais). VI) FÓRUM DE GESTORES (09 e 10/09/16) E 89 

FECHAMENTO DA GESTÃO - A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa 90 

expôs aos presentes a proposta de pauta para o próximo Fórum de Gestores, 91 

que ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro, nesta Sede, salientando a relevância 92 

de debater sobre os desafios que estão postos. Para o Encontro Sede e 93 

Subsedes na sexta-feira, dia 09/09, está prevista pauta atinente aos Projetos de 94 

Lei sob organização da Comissão de Acompanhamento de Processos 95 

Legislativos (CAPL). Já no sábado, dia 10/09, pretende-se fazer uma breve 96 

apresentação no início, seguida do balanço geral a partir das ações do 97 

Planejamento Estratégico e avaliação dos avanços. A proposta é abrir espaço 98 

para que comissões, núcleos e demais coletivos apontem quais foram os 99 

desafios e as grandes questões enfrentadas. Seria uma abordagem rápida com 100 

o balanço do que se efetivou e apontando ações que deveriam prosseguir. 101 

Reforça-se que a pauta implica o compromisso coletivo de estar no Fórum, de 102 

modo que todas/os devem se organizar para participação na atividade. A 103 

ausência de representantes dificultaria o desenvolvimento do evento. Também é 104 

importante conhecer previamente a análise do trabalho de cada coletivo do 105 

plenário. O Fórum de Gestores sistematizará esses dados que serão passados à 106 

próxima gestão, indicando continuação. Ressaltou-se que o Jornal Psi sairá com 107 

o relatório de gestão resumido e o documento completo está sendo produzido. 108 

Considerações do plenário: (i) Solicitou-se que seja combinado o formato 109 

dessa análise, um texto com destaques e desafios. (ii) Apresentou-se dúvida 110 

com relação à participação de colaboradoras/es para garantir o compromisso 111 

das/os que permanecerem de apresentar os encaminhamentos à nova gestão. 112 

Nesse momento, a Mesa Diretora esclareceu que não terá tempo hábil e 113 
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estrutura suficiente para organizar a vinda de todas/os colaboradoras/es, mas 114 

cada Núcleo/Comissão poderá eleger uma/um representante para estar presente 115 

no sábado. (iii) A conselheira Maria Ermínia Ciliberti, previamente, justifica sua 116 

ausência por motivo de viagem e a Diretoria solicitou-lhe que indique uma/um 117 

representante que possa discorrer acerca da avaliação do método de trabalho 118 

da Comissão de Políticas Públicas, bem como do que foi produzido. 119 

Encaminhamento: O plenário sancionou a proposta de pauta para o Encontro 120 

de Sede e Subsedes (CAPL) e Fórum de Gestores (Balanço da Gestão). Todos 121 

os coletivos devem encaminhar a síntese do trabalho desenvolvido rapidamente, 122 

pois serão utilizadas no Relatório de Gestão 2013-2016. Fica encarregada a 123 

Secretaria de remeter mensagem a todos os coletivos do CRP SP perguntando 124 

se podem indicar uma/um representante para participação e exposição célere do 125 

trabalho do grupo no Fórum de Gestores (sábado). VII) IMÓVEIS CRP SP – A 126 

Mesa Diretora apresentou a situação atual dos imóveis do CRP para 127 

conhecimento de todas/os: a) Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte: reforma 128 

concluída. Será reinaugurada na próxima segunda-feira, dia 05/09/2016. b) 129 

Subsede de Sorocaba: o projeto de reforma está aprovado e em fase de 130 

finalização. Até o final da gestão será entregue o memorial descritivo. c) 131 

Subsede de Assis e Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira: aguardam-se 132 

aprovação da reforma pela Prefeitura da cidade. d) Subsede Grande ABC: como 133 

trata-se de pequena reforma, essa pauta está sendo retomada. e) Sede: 134 

encontra-se em andamento a busca de imóvel para instalar a Sede deste CRP. 135 

f) Subsede de Campinas: por orientação da Diretoria, a Gerência retomará o 136 

contato com a Comissão Gestora e Imobiliárias com vistas a avançar na escolha 137 

de novo imóvel, certificando-se, inclusive, de possível atualização de preço, para 138 

a próxima gestão dar continuidade. O coordenador da Subsede de Campinas, 139 

conselheiro Gustavo de Lima Bernardes Sales, mencionou que havia entendido 140 

que o óbice com relação à compra desse imóvel se dava por ocasião do 141 

processo eleitoral e que a nova Sede para Campinas seria comprada ainda 142 

nesta gestão. O conselheiro tesoureiro, Guilherme Luz Fenerich, alude ser 143 

fundamental a consulta sobre possível alteração de valores e da manutenção do 144 

interesse pelo vendedor. Encaminhamento: O plenário não manifestou objeção 145 

aos dados anunciados. VIII) ACESSIBILIDADE – Foi feita licitação para que 146 

uma empresa pudesse visitar todas as instalações do CRP SP (Sede e 147 

Subsedes) no sentido de garantir a acessibilidade. Efetivada a contratação, essa 148 

empresa, oportunamente, iniciará seus trabalhos. A gestão atual entregará 149 

relatório sobre o tema ao XV Plenário. O conselheiro Joari Aparecido Soares de 150 

Carvalho tece que esse era o compromisso com a acessibilidade não só das 151 

instalações, mas também da comunicação nos meios e nas atividades do CRP e 152 
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dos procedimentos de atendimento e orientação, como um todo, tanto em 153 

relação à sociedade como em relação a profissionais com deficiência ou que 154 

atuam com pessoas com deficiência, que a gestão deveria cumprir. Cita que 155 

acessibilidade também passará a ser exigida em clínicas particulares. 8.1) Sobre 156 

a comunicação - A conselheira Camila Teodoro Godinho conta que está no 157 

planejamento das ações da Comunicação a inserção de acessibilidade nos 158 

meios de comunicação do CRP. Porém, no próximo dia 23 de setembro termina 159 

o contrato do CRP com a empresa de Comunicação Ideorama. O CRP já está 160 

avaliando se estende o contrato até o final do ano, bem como a contratação de 161 

uma/um coordenadora/r de comunicação. A avaliação desta gestão é que com o 162 

serviço prestado por essa empresa, a comunicação teve um ganho qualitativo e 163 

quantitativo. Reconhece-se que houve grande conquista na parte da 164 

comunicação com a categoria. Conseguiu-se democratizar o acesso, aprimorar a 165 

comunicação e a transparência. Como resultado, registram-se atualmente 90 mil 166 

pessoas que acessam a página do CRP e mais de 104 mil seguidores no 167 

Facebook. Avalia-se que, se o CRP não mantiver essa prestação de serviços, 168 

implicará negativamente na continuidade das tarefas pelo Departamento de 169 

Comunicação. Por exemplo, a atualização das páginas temáticas que ainda não 170 

foram possíveis de serem executadas. O plenário compreende que cabe à 171 

equipe de funcionárias/os do CRP enviar os materiais para serem adicionados 172 

ao site, o que independe da empresa contratada. Dos cadernos temáticos 173 

lançados recentemente, não houve a impressão de cópias suficientes. Portanto, 174 

fica indicada para a próxima gestão avaliar quanto à necessidade de 175 

reimpressão. Com base no novo logo do CRP, ao final, Camila Teodoro Godinho 176 

relembrou aos presentes que foi feito novo mapa das Subsedes (disponível da 177 

recepção da Sede), novos tapetes, painel com as produções (jornais) desta 178 

gestão espalhados pela Sede do CRP e a mudança da fachada da Sede e 179 

Subsedes. O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho afirmou que 180 

comunicação não se limita a um departamento do Conselho, mas ao 181 

estabelecimento de diálogo entre as comissões, coletivos, categoria, sociedade 182 

e a forma de gestão como um todo, principalmente na gestão pública, porque 183 

cada ação precisa ser pensada em sua dimensão de comunicação. 184 

Encaminhamento: O plenário deliberou que se dê continuidade às ações de 185 

comunicação para ampliar o alcance à categoria. Registra-se a importância de 186 

vencer o desafio quanto ao aprimoramento dos meios de comunicação com 187 

acessibilidade e encaminha-se para a próxima gestão a avaliação quanto à 188 

reimpressão das publicações do CRP recentemente lançadas. IX) 189 

FINALIZAÇÃO CAMPANHA DE DIREITOS HUMANOS – O conselheiro Aristeu 190 

Bertelli da Silva contou que pela Comissão de Direitos Humanos houve um 191 
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rebote motivado pela contestação judicial contra o CRP devido à publicação do 192 

Dossiê: Relatório de inspeção de comunidades terapêuticas, que compõe a 193 

Campanha contra violações de Direitos Humanos. Isso reflete que é preciso 194 

aprimorar o cuidado nas publicações. Por conta do ocorrido, este CRP SP 195 

contratou os serviços do advogado Fernando Nazaré, que atuou pelo Conselho 196 

Federal de Psicologia à época da publicação do Relatório da 4ª Inspeção 197 

Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas. 198 

Por ter essa experiência, o referido advogado sugeriu ao CRP refazer a capa da 199 

publicação, suprimindo o nome da Campanha de Direitos Humanos (da violência 200 

ao extermínio) e seguindo o mesmo padrão das publicações do CFP, intituladas 201 

de relatório de inspeção. Para atender o pleito, a capa receberá um novo layout, 202 

mas será mantida a identidade visual. No teor da publicação, existem duas 203 

inspeções com cumprimento de medidas de segurança, para as quais constarão 204 

recomendações. Considerações do plenário: (i) Não se conceitua exagero, 205 

tampouco, calúnia por parte de o CRP selecionar o nome do documento como 206 

Dossiê das Comunidades Terapêuticas. (ii) Colocou-se acerca do atual 207 

momento de resistência, com manifestações nas ruas de São Paulo. (iii) 208 

Elucidou-se que a publicação do CRP serve como um instrumento jurídico. Por 209 

isso, foram feitas essas adequações. Considerando que no próximo dia 08 de 210 

setembro ocorrerá o evento de entrega do Prêmio Marcus Vinicius, essa 211 

relevante produção com novo layout também será distribuída na ocasião. (iv) 212 

Concernente à entrega do prêmio, talvez, para o saudoso Marcus Vinicius, o 213 

ideal não fosse escolher o melhor e premiar, mas que a ação se transformasse 214 

em contato direto. Assim, possivelmente, se altere o formato do evento, por 215 

exemplo, como Mostra. Dos trabalhos inscritos para a atividade, há temas muito 216 

interessantes como: população indígena, encarceramento, população de rua e 217 

violência obstétrica. A ideia é transformar esses textos em publicações. Sugeriu-218 

se encaminhá-los para a Revista Psicologia: Ciência e Profissão. 219 

Encaminhamento: O plenário manteve a decisão de não distribuir o Dossiê das 220 

Comunidades Terapêuticas, respeitando determinação da justiça. Como o 221 

processo judicial está em trâmite e a categoria tem enviado um grande número 222 

de solicitações para acesso ao material, determinou-se ao Departamento de 223 

Comunicação que publique nota no Jornal Psi e um Boletim Eletrônico instruindo 224 

que o CRP está impedido de propagar o Dossiê supracitado em razão de ação 225 

judicial em andamento, motivo pelo qual retirou-se do ar o material até que se 226 

conclua o caso. No relatório de gestão também será informado que o Dossiê 227 

aguarda decisão judicial. Para a reunião de transição, a Diretoria apontará que 228 

esse material não deve ser divulgado, tampouco distribuído até que se finalize o 229 

processo na justiça. X) FECHAMENTO DO PROJETO PSICOLOGIA TODO DIA 230 
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EM TODO LUGAR – O Projeto Psicologia Todo Dia em Todo Lugar: por uma 231 

sociedade mais democrática e igualitária recebeu mais de 600 (seiscentos) 232 

vídeos desde sua concepção, em agosto de 2014, e a grande maioria foi 233 

utilizada para divulgar o projeto nas redes sociais. O “Psicologia todo dia, em 234 

todo lugar” visava transformar as práticas das/os psicólogas/os em fontes. Dessa 235 

forma, também englobou a realização de 20 (vinte) caravanas, que 236 

contemplaram as mais diversas práticas e municípios em todo o Estado. A TV 237 

PUC ainda está fazendo a edição das 7 (sete) últimas gravações. Ao final do 238 

trabalho, haverá um vídeo único que abrangerá a síntese das 20 caravanas, com 239 

destaque às falas de usuárias/os. Todos os vídeos serão divulgados no canal do 240 

CRP no Youtube. No último dia 31 de agosto, ocorreu o evento de lançamento 241 

no auditório deste CRP e participaram cerca de 30 pessoas. A conselheira 242 

presidenta Elisa Zaneratto Rosa, representando a Diretoria, compôs a mesa de 243 

abertura e fez, ao início da atividade, leitura do Manifesto em Defesa da 244 

Democracia. As/Os convidadas/os mostraram satisfação e contentamento por 245 

participarem. A avaliação das/os participantes foi positiva, inclusive, porque 246 

passaram a ter outra relação com o CRP, a partir desse Projeto. A conselheira 247 

Camila Teodoro Godinho, que também acompanhou o evento, destacou o relato 248 

de uma participante que se formou há 26 anos e afirmou que, por meio da 249 

propositura, se aproximou do CRP novamente. O encerramento do “Psicologia 250 

todo dia, em todo lugar”, possibilitou mostrar para a sociedade a relevância da 251 

atuação profissional da Psicologia para a conquista da democracia e da 252 

igualdade. Balanço do Projeto: O efeito desse projeto foi muito positivo. Houve 253 

boa cobertura de profissionais que estavam fora dos municípios das Subsedes. 254 

Avaliou-se que esse projeto fez com que a categoria, muitas vezes anônima, 255 

fosse valorizada, o que reverberou na mudança de leitura em relação à 256 

instituição (CRP). Ficou marcada a aproximação que se conseguiu fazer por 257 

meio do projeto, assinalando ao XV Plenário (2016-2019) a importância da 258 

continuidade às ações de protagonismo, seja à/ao usuária/o, categoria, etc. 259 

Considerações do plenário: (i) Informou-se que à medida que o Departamento 260 

de Comunicação introduziu a postagem de um vídeo por dia no Facebook, as 261 

pessoas começaram a enviar mais gravações. Profissionais de outros estados 262 

também se interessaram por este projeto de São Paulo. (ii) Discorreu-se que 263 

para além dessa aproximação, é interessante entender de onde essas pessoas 264 

vêm e como enxergam o CRP. (iii) Citou-se que o projeto foi fantástico, bastante 265 

enriquecedor para as/os gestoras/es e que no início do Projeto foi produzido um 266 

painel para coletar manifestações de profissionais que participassem das 267 

atividades do CRP. O painel de Assis foi retirado e observou-se que o da Sede 268 

também não estava mais no auditório. A Diretoria esclareceu que, devido às 269 
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eleições, o espaço do auditório ficou totalmente comprometido para o processo 270 

de votação, o que deve ter ocorrido também na Subsede. (iv) No tocante aos 271 

gastos com o projeto, equivaleu a R$ 237.400,00 (duzentos e trinta e sete mil e 272 

quatrocentos reais) aproximadamente, pois ainda faltam algumas ações a serem 273 

contabilizadas. (v) Registrou-se a importância da aprendizagem, enquanto 274 

gestora/r. A boa apresentação dos produtos é primordial porque estes ficarão 275 

como radiografia do que está sendo feito pela Psicologia em São Paulo. Tiveram 276 

avanços nas cidades menores e potencializou a regionalização. (vi) Opinou-se 277 

que foi um projeto de sucesso, porém há de considerar as dificuldades para o 278 

acompanhamento das numerosas gravações na região da Baixada Santista. (vii) 279 

Esta notável ação foi elogiada. É a primeira vez que se vivenciou, de fato, o CRP 280 

SP indo até a/o profissional escutar o que se tem a dizer sobre sua prática no 281 

papel de mobilizador e não de fiscalizador, como a categoria o reconhece. 10.1) 282 

Vídeo com Estudantes – Relembrou-se que o projeto também contemplou 283 

vídeo de estudantes. Talvez fosse interessante indicar para a próxima gestão 284 

como fazer a aproximação com alunas/os. Sabe-se que houve dificuldade de 285 

estabelecer o diálogo com as universidades, mas o CRP terá produto que 286 

tornará possível iniciar essa conversa com as/os acadêmicos. Foi elucidado que 287 

o Grupo de Trabalho encaminhou para o Núcleo de Formação organizar uma 288 

roda de conversa com estudantes em todas as Subsedes e em parceria com a 289 

ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Contudo, o Núcleo 290 

Formação não pode assumir essa ação e, assim, ficou a cargo das Subsedes 291 

realizá-la. Somente a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte conseguiu 292 

efetivá-la. É ponto importante a Formação, pois muitas/os profissionais falavam 293 

que a faculdade e/ou universidade não as prepararam para o que se pratica 294 

atualmente. Todavia, dentre as caravanas realizadas, uma contemplou a 295 

temática da formação. Feita em Ourinhos, com uma professora que promoveu 296 

roda de conversa com estudantes. Foram postados muitos vídeos de estudantes 297 

no Facebook. Está pendente concluir as falas de estudantes com as que as/os 298 

psicólogas/os deixaram, cuja tarefa aponta a necessidade de ter um trabalho 299 

mais contundente com a formação. Comentou-se acerca da dificuldade dos 300 

membros do GT que na etapa final do projeto, não manifestavam mais 301 

disponibilidade para o trabalho, o qual foi finalizado de acordo com as 302 

possibilidades. O documentário se encontra em processo de edição. 303 

Encaminhamento: A plenária indicará à próxima gestão que se mantenha os 304 

princípios do Projeto Psicologia Todo Dia em Todo Lugar e sua continuidade, de 305 

modo a facultar o protagonismo à categoria, usuárias/os e ação com estudantes. 306 

XI) PCCS – A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa mencionou que o 307 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CRP SP está aguardando a 308 
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aprovação pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Se o MPT aprová-309 

lo, solicitará que o PCCS também seja enviado ao Ministério Público Federal. 310 

Somente após a ratificação dessas duas instâncias é que o CRP SP poderá 311 

realizar concurso público. Existia uma reinvindicação por parte das/os 312 

atendentes para que fossem equiparadas/os à função de assistente 313 

administrativo. Essa solicitação deu origem à revisão do PCCS. Considerando 314 

que o PCCS foi aprovado por esta plenária e que após consulta ao Ministério do 315 

Trabalho, esse entendeu que o CRP poderia, desde já, adequar as funções de 316 

atendentes, mesmo sem o PCCS homologado, a Diretoria despachou para que o 317 

Departamento de Pessoal fizesse essa adequação imediatamente. A Gerência 318 

informou que está aguardando a supervisão do referido departamento retornar 319 

do período de férias para dar continuidade à tarefa. Encaminhamento: O 320 

plenário tomou conhecimento do caso e corrobora com o exposto. XII) PAUTA 321 

DE TRANSIÇÃO - Está confirmado o dia da posse da nova gestão para 23 de 322 

setembro de 2016. A presidenta Elisa Zaneratto Rosa lembrou que o trabalho e 323 

as responsabilidades desta plenária continuam até a data acima mencionada. 324 

Somente no dia 23/09 é que serão destituídos todos os coletivos deste grupo. 325 

Convida a todas/os para a cerimônia de posse, que iniciará às 19 horas, neste 326 

auditório. Será remetido convite à família do conselheiro Jonathas José Salathiel 327 

da Silva falecido durante o atual plenário, considerando que é o encerramento 328 

desta gestão. A Diretoria também já agendou uma reunião de transição com a 329 

próxima gestão para o dia 09 de setembro. Tendo em vista esse compromisso, 330 

faz-se necessário levantamento junto aos núcleos e comissões sobre o que 331 

julgam importante destacar ao XV Plenário. A COF já se manifestou e o 332 

conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni estará presente. Foi apontada a 333 

importância desse levantamento, considerando a articulação nacional. As 334 

gestões dos CRPs se encerram até 27 de setembro e a do Conselho Federal de 335 

Psicologia será somente em 31 de dezembro. É preciso ter essa atenção devido 336 

à realização da APAF - Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras 337 

do Sistema Conselhos de Psicologia no mês de dezembro. Desse modo, a Mesa 338 

Diretora requereu que os coletivos informem suas pautas que implicam nas 339 

questões nacionais, as quais igualmente serão discutidas na reunião de 340 

transição. O conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva se dispôs a participar 341 

da reunião para o ponto atinente à Comissão de Ética, tendo em conta as 342 

atividades ordinárias, comissões de instrução, regionalização, próximos passos 343 

para a mediação, bem como a construção desses passos que indicam a 344 

importância de ter todo o preparo para as atividades habituais, que não cessam. 345 

O plenário apresentou as seguintes pautas: 1) Núcleo de Sexualidade e Gênero 346 

– A conselheira Ilana Mountian aludiu que o CRP SP compõe o Grupo de 347 
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Trabalho Nacional da Revisão da Resolução CFP nº 001/99 e sugeriu a 348 

continuidade dos debates relativos às questões trans e violência. 2) NADM – 349 

Núcleo de Álcool, Drogas e Medicalização - possui diversas ações para serem 350 

continuadas. 3) Grupo de Trabalho História e Memória da Psicologia - tem 351 

alguns pontos que visam à continuidade e articulações internas. É preciso 352 

pensar nas questões de funcionamento com a máquina. 4) Núcleo de Criança e 353 

Adolescente - existem alguns encaminhamentos. Sugeriu-se verificar com o 354 

jurídico os assuntos que cruzam com a temática da criança e do adolescente. 5) 355 

Núcleo de Justiça - as pautas que estavam pendentes eram relativas às 356 

representações que já foram remetidas para a Diretoria. Com relação ao Projeto 357 

de Lei Maria do Rosário, a conselheira Regiane Aparecida Piva informou que 358 

está acompanhando. 6) Núcleo de Psicologia e Deficiência - acessibilidade na 359 

transição. O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho também 360 

encaminhou que se discuta na reunião de transição, a mobilização para a 361 

constituição de Nova Subsede do CRP. Encaminhamento: O plenário decidiu 362 

que sejam incluídos os seguintes assuntos na reunião de transição, a ser 363 

realizada no próximo dia 09 de setembro: a) Campanha da inadimplência 364 

(registrar a perspectiva de reforçar a orientação no fim do ano). Para o caso de 365 

psicóloga/o que tenha deixado de trabalhar, é indispensável orientar que deve 366 

pagar a anuidade ou cancelar o registro. b) Situação sobre o Dossiê das 367 

Comunidades Terapêuticas. c) Processos que envolvem a Comunicação como a 368 

contratação da Coordenação de Comunicação; d) COE e COF; e) GT Nacional 369 

de Revisão da Resolução CFP 001/99 ao lado de todos os GTS nacionais que 370 

este CRP SP integra ainda nesse período final até a próxima APAF. f) Ações 371 

judiciais – infância e adolescência; g) Novas Subsedes; h) Acessibilidade e i) 372 

ações de alguns núcleos que devem ser continuadas nestas últimas três 373 

semanas da Gestão. XIII) AUDITORIA CONTRATADA – A Mesa Diretora 374 

recordou que este CRP SP contratou auditoria externa para avaliar as contas 375 

durante o período desta gestão. A auditoria, ao final dos trabalhos, produzirá um 376 

relatório que será publicado no Portal da Transparência. Avalia-se que todo 377 

processo de auditoria é muito benéfico para o Conselho, pois visa também 378 

aprimorar os procedimentos internos. Como exemplo, cita a assinatura de 379 

todas/os as/os conselheiras/os nas atas. Anualmente o CRP também é auditado 380 

por Auditoria do Conselho Federal de Psicologia. Para garantir a lisura neste 381 

processo de transição, essa contratação foi deliberada. Encaminhamento: O 382 

plenário consentiu as providências correlatas à Auditoria Externa. XIV) 383 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA - O 384 

conselheiro secretário submeteu ao plenário a apreciação dos processos das 385 

pessoas física e jurídica inscritas neste CRP SP. Encaminhamento: Foram 386 
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subscritos os seguintes processos: Pessoa física - 262 (duzentas e sessenta e 387 

duas) inscrições novas, 50 (cinquenta) reativações, 2 (duas) inscrições por 388 

transferência, 196 (cento e noventa e seis) cancelamentos a pedido e 6 (seis) 389 

cancelamentos por óbito. Pessoa jurídica - 15 (quinze) registros, 04 (quatro) 390 

cadastros e 09 (nove) cancelamentos a pedido. Total geral de processos 391 

aprovados para pessoas física e jurídica: 544 (quinhentos e quarenta e quatro), 392 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XV) APRECIAÇÃO DE 393 

TÍTULO DE ESPECIALISTA – O plenário tomou conhecimento da relação de 394 

psicólogas/os para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Na 395 

modalidade Cursos Credenciados deferiu-se: 4 (quatro) na área da Psicologia do 396 

Trânsito, 04 (quatro) em Psicologia Clínica, 01 (um) em Psicologia Hospitalar e 397 

02 (dois) em Neuropsicologia. Na modalidade Cursos IES homologou-se: 01 398 

(um) em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 02 (dois) em Psicologia do 399 

Trânsito, 01 (um) em Psicologia Clínica e 04 (quatro) em Psicologia Hospitalar. 400 

Na modalidade Residência Multiprofissional homologou-se 01 (um) em 401 

Psicologia da Saúde. Sendo assim, o total geral de títulos de especialistas 402 

ratificados representa 20 (vinte), conforme folha anexa que é parte integrante 403 

desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por 404 

encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário José Agnaldo Gomes, 405 

lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 406 

São Paulo, dois de setembro de dois mil e dezesseis. 407 
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