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ATA 1681ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e 1 

quarenta e três minutos, realizou-se a milésima sexcentésima octogésima primeira 2 

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

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

conselheiros (as), sendo estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana 5 

Ferri de Barros, Carla Biancha Angelucci, Fernanda Bastos Lavarello, Graça Maria de 6 

Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, 7 

Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, 8 

Mariângela Aoki, Teresa Cristina Lara de Moraes, Cássio Rogério Dias Lemos 9 

Figueiredo, José Ricardo Portela, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu Pessutto, 10 

Marília Capponi, Marly Fernandes dos Santos, Rita de Cassia Oliveira Assunção e 11 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. Também estiveram presentes os gestores das 12 

Subsedes de Bauru, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte, respectivamente: 13 

Ederson Ribeiro da Costa, Maria da Piedade Romeiro de Araújo Melo e Lívia Gonsalves 14 

Toledo. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de Ausência - Foram 15 

consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais conselheiros (as): Carolina 16 

Helena Almeida de Moraes Sombini, Gabriela Gramkow, Maria Orlene Daré, Patrícia 17 

Unger Raphael Bataglia, Alacir Villa Valle Cruces, Lilihan Martins da Silva e Roberta 18 

Freitas Lemos. Conselheiro Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão 19 

da milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e 20 

cinco de fevereiro dois mil e onze. Conselheiro Makilim Nunes Baptista – está afastado 21 

conforme decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária 22 

Ordinária de dezessete de junho de dois mil e onze. Conselheiro Fabio Souza dos 23 

Santos – está afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta 24 

Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze. Conselheira 25 

Teresa Cristina Endo – está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima 26 

trigésima sexta Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) 27 

Financeiro – O gerente-geral, Diógenes Pepe, cientificou que o ano de 2012 encerrou 28 

com saldo bancário de R$ 10.970.163,00 (dez milhões, novecentos e setenta mil, cento 29 

e sessenta e três reais) e arrecadou R$ 17.661.381,00 (dezessete milhões, seiscentos 30 

e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e um reais). A inadimplência chegou a 23%, 31 

acredita-se que seja decorrente do parcelamento das anuidades porque o atraso incide, 32 

normalmente, nas parcelas 4 e 5. Em seguida, expôs que há em saldo bancário R$ 33 

11.731.385,00 (onze milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e cinco 34 

reais). O valor arrecadado é de R$ 1.445.436,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e 35 

cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais). Até a presente data houve 207 (duzentos e 36 

sete) inscritos e 157 cancelamentos. 1.3) Andamento da reforma da Subsede de 37 

Ribeirão Preto – Foram apresentadas as fotos do andamento da reforma da Subsede 38 
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Ribeirão Preto pelo conselheiro Leandro Gabarra. A previsão para término é de cinco 39 

meses. 1.4) Ofícios enviados ao Deputado Sebastião Bala Rocha e Senadores 40 

referente ao Ato Médico e pedido de aprovação do PL 4364/12 - O Conselho 41 

Federal de Psicologia enviou ofício aos Senadores Vanessa Grazziotin, Roberto 42 

Requião, João Capiberibe, Cristovam Buarque, Angela Portela, Eduardo Suplicy, Ana 43 

Rita Esgario, Lidice da Mata e Pedro Simon Humberto Costa agradecendo a posição 44 

deles de apoio à não aprovação do Projeto de Lei Ato médico e sugerindo a realização 45 

de uma audiência pública junto a Comissão de Assuntos Sociais. Foi enviado também 46 

ofício ao Senador Sebastião Bala Rocha requerendo brevidade na aprovação do 47 

Projeto de Lei nº 4364/12 que altera a Lei. Nº. 5.766/71, a qual cria os Conselhos 48 

Federal e Regionais de Psicologia. 1.5) Resolução CFP nº 017/2013 que dispõe 49 

sobre a atuação do psicólogo como Perito nos diversos contextos – A conselheira 50 

presidenta Carla Biancha Angelucci informa que foi publicada a Resolução CFP nº 51 

017/2013 que dispõe sobre a atuação do psicólogo como Perito nos diversos contextos. 52 

Já está disponível no site, mas também será divulgada através do envio de um “Vou 53 

Contar pra vocês que...” sobre a matéria. 1.6) Apresentação da Supervisora de 54 

Secretaria e nova Supervisora Interina de Compras - Foi apresentada a supervisora 55 

da secretaria Jéssica Morgana. O conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva 56 

cientificou o plenário do desligamento do supervisor de compras Humberto Paim e da 57 

carta de agradecimento à gestão do CRP. A supervisão do departamento de compras 58 

será interinamente assumida pela assistente administrativa Sara Favero. 1.7) 59 

Obrigatoriedade do campo “Raça” no preenchimento do Formulário de 60 

Recadastramento - No cadastro nacional haverá campo para identificar a raça do (a) 61 

psicólogo (a) além do nome social. 1.8) Telefonia Móvel – Os aparelhos de celulares 62 

institucionais foram trocados por modelos novos para facilitar o acesso à internet, à 63 

agenda de eventos do CRP, aos contatos e aos e-mails. Depois de entregues, solicitou-64 

se que, quando possível, os aparelhos antigos sejam devolvidos ao departamento de 65 

compras. Qualquer dificuldade no uso, o departamento de comunicação poderá dar o 66 

suporte necessário. Objetiva-se, com o tempo, deixar de divulgar os eventos por e-mail 67 

ou por escrito, somente pela internet. Isso evitará que os funcionários tenham 68 

retrabalho. As Subsedes também terão celulares institucionais para os (as) funcionários 69 

(as) utilizarem para fins de trabalho. A conselheira presidenta Carla Biancha Angelucci 70 

pediu que, para ligações feitas para outros contatos institucionais, seja priorizada a 71 

utilização desses aparelhos porque não é tarifado. É uma forma de reduzir a despesa 72 

da telefonia fixa do CRP. 1.9) Evento Preparatório “Diversidade epistemológica da 73 

psicologia em diálogo com os saberes tradicionais e políticas públicas de 74 

atenção integral à saúde” – O conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni discorre 75 

acerca da programação e os temas que serão abordados no evento preparatório para o 76 

COREP-SP, intitulado “Diversidade epistemológica da psicologia em diálogo com os 77 

saberes tradicionais e políticas públicas de atenção integral à saúde”. Terá transmissão 78 

on line. Fica a critério de cada Subsede se mobilizar para ser polo. Essa atividade 79 
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ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2013, no auditório do CRP-SP. O Conselho 80 

Federal de Psicologia estará presente com outras cinco entidades. Citou-se que o CRP-81 

20 (AM-RR-RO-AC) manifestou interesse em transmitir o evento e também torná-lo um 82 

evento preparatório da região de Rondônia. 1.10) Evento Preparatório Medicalização, 83 

Judicialização e Patologização da Vida – Dia 20 de fevereiro haverá o evento 84 

preparatório sobre Medicalização, Judicialização e Patologização da Vida, no auditório 85 

do CRP, com transmissão on line. As Subsedes que se mobilizarem poderão ser pólo 86 

de transmissão. II) COMISSÃO E ÉTICA – A conselheira Carla Biancha Angelucci 87 

relata que a conselheira Patrícia Unger Raphael Bataglia solicitou saída da presidência 88 

da Comissão de Ética devido questões profissionais, não atender as demandas da 89 

Comissão. Indicou o conselheiro Leandro Gabarra para substituí-la. Encaminhamento: 90 

O plenário defere o exposto e agradece a competência e o excelente trabalho realizado 91 

pela conselheira Patrícia Unger Raphael Bataglia. III) COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E 92 

FISCALIZAÇÃO – Nos dias 22 e 23 de janeiro haverá um novo treinamento para os 93 

(as) assistentes técnicos (as) da Sede e Subsedes. Para a Comissão de Orientação e 94 

Fiscalização (COF), o início dos assistentes técnicos nas Subsedes repercutiu de forma 95 

bastante positiva nas tarefas. A conselheira Graça Maria de Carvalho Camara, 96 

presidenta da COF, acompanhará o Planejamento Administrativo 2013 com sua equipe 97 

técnica (Sede e Subsedes) durante os próximos dias. A conselheira destaca a 98 

importância de que esses (as) funcionários (as) participem desse processo. IV) 99 

COMISSÃO DA VERDADE - 48 (quarenta e oito) profissionais se inscreveram no site 100 

para narrar sobre sua vivência na época da ditadura e dentre essas, sendo 07 (sete) de 101 

outra jurisdição. Estes foram contatados para que lhes fosse explicado que é uma ação 102 

do Sistema Conselhos e todos os Regionais irão colher esses dados. A conselheira 103 

Carla Biancha Angelucci relata que uma delas informou que não tem interesse em 104 

registrar isso com o seu respectivo CRP e outra contou que é psicóloga da polícia, mas 105 

que teria dados importantes para relatar. Isso está em análise. Ainda assim, é 106 

necessário eleger pessoas para ouvirem/lerem/assistirem esses profissionais inscritos. 107 

O inscrito terá a liberdade de decidir como - por escrito ou por vídeo/áudio - e onde 108 

gostaria de fazer seu testemunho. Encaminhamento: Se dispuseram a auxiliar na 109 

coleta dos relatos, mediante disponibilidade de tempo: Luiz Eduardo Valiengo Berni, 110 

Marilia Capponi, Lívia Gonsales Toledo, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, Maria da 111 

Piedade Romeiro Araújo, Rita de Cássia Oliveira Assunção, Janaína Leslão Garcia, 112 

Joari Aparecido Soares de Carvalho, Ana Ferri de Barros, Maria de Fátima Nassif, 113 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Carla Biancha Angelucci e José Ricardo Portela. 114 

As Subsedes devem verificar quem poderá auxiliar na sua jurisdição. Determina-se 115 

ainda que nas sessões ordinárias de fevereiro seja retomado o debate acerca do 116 

critério de seleção dos relatos dos profissionais. V) II SEMINÁRIO REGIONAL DE 117 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO CREPOP-SP – O Crepop-SP, a partir de uma pergunta 118 

norteadora (Quais as condições e relações de trabalho que implicam prejuízos no 119 

exercício profissional?) analisou os relatórios das pesquisas já realizadas na área da 120 
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saúde e assistência social. Com isso, foi possível obter uma leitura acerca da formação 121 

do (a) psicólogo (a), seu entendimento sobre a política pública em que atua, as relações 122 

de trabalho, intersetorialidade, dentre outros. Está em andamento a análise das 123 

pesquisas da área da justiça e educação. O resultado da análise dessas quatro áreas 124 

também será tema de debate no II Seminário Regional de Políticas Públicas do 125 

CREPOP-SP que ocorrerá no próximo dia 02 de fevereiro, nos períodos da manhã e 126 

tarde. A missão do CREPOP é mostrar-se como ferramenta de gestão. Por esse 127 

motivo, a conselheira presidenta Carla Biancha Angelucci frisou que é preciso destacar 128 

o que é específico de análise do campo político em cada uma dessas análises. Para 129 

essa tarefa, sugere envolver a Comissão de Saúde e os Projetos Integradores 130 

Proposição de Políticas Públicas e Interfaces com a Justiça. Em seguida, foi explicado 131 

que o Seminário é uma atividade da região metropolitana. Nesse sentido, as Subsedes 132 

não são obrigadas a participar presencialmente, mas podem avaliar se farão a 133 

transmissão do evento e, com isso, torná-lo um evento preparatório para o COREP. 134 

Pede-se que não seja feita a indicação de quais Subsedes farão a transmissão on line, 135 

mas que as pessoas sejam orientadas a consultarem a programação da Subsede no 136 

site. Encaminhamento: O ofício enviado pelo CREPOP convidando a categoria para 137 

essa atividade gerou dúvida. Sendo assim, determinou-se que seja retificado e 138 

reenviado orientando que esse Seminário será um evento preparatório da região 139 

metropolitana para o VIII CNP. VI) COMORG DO VIII CNP - Foi construído o 140 

regulamento do COREP e já foi enviado para análise do Conselho Federal de 141 

Psicologia. Agora a Comissão Organizadora do COREP-SP está criando o Regimento 142 

do Congresso Regional da Psicologia de São Paulo, que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 143 

de abril de 2013. Esse instrumento determinará seu modo de funcionamento. A 144 

proposta será submetida à aprovação nas plenárias ordinárias de fevereiro. Lembrou-se 145 

que as atividades livres, não organizadas pelo Sistema, também poderão trazer 146 

propostas para o COREP. Todavia, para ser legítima, esta deverá ser divulgada 147 

amplamente e, no mínimo, com 15 (quinze) dias de antecedência. Encaminhamento: 148 

A Comissão Organizadora do Congresso Regional de Psicologia de São Paulo 149 

organizará um boletim eletrônico para que a Sede e as Subsedes repliquem às 150 

entidades e coletivos de sua região, juntamente com o regulamento e o formulário para 151 

elaboração de propostas, com a finalidade de consultar o interesse de organizar ou 152 

realizar atividades livres para o COREP, destacando o prazo para isso. Após aprovada, 153 

a versão final do Regulamento do COREP será divulgada ao plenário e à categoria 154 

amplamente. VII) COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL - A Comissão Regional 155 

Eleitoral deve ser composta por três titulares e três suplentes e serão eleitos na 156 

Assembleia que ocorrerá segunda-feira, dia 20/01/2013, no auditório do CRP com 157 

transmissão on line. A Subsede poderá ser pólo, porém o direito ao voto será somente 158 

do profissional que estiver presente na Sede. A Comissão eleita terá um espaço 159 

independente para se reunir. A estrutura para o bom desempenho do trabalho dessa 160 

Comissão será garantida pelo CRP-06. Lembrou-se que os(as) conselheiros(as) e 161 
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gestores(as) não podem se eleger para compor a Comissão Regional Eleitoral. Quem 162 

compõe a Comissão Eleitoral não poderá se candidatar à eleição da próxima gestão do 163 

CRP. Explicou-se ainda que os modos de votação (distância, correspondência e 164 

presencial), bem como os postos de votação, serão definidos pela Comissão Regional 165 

Eleitoral. Os (as) conselheiros (as) poderão indicar locais de votação para a Comissão 166 

Eleitoral, mas a decisão final compete à Comissão e não ao plenário. Haverá 167 

representante local por Subsede, determinados pela Comissão Eleitoral. A Subsede 168 

poderá apresentar algum profissional para a Comissão, mas a definição de quem será o 169 

representante também é competência da Comissão Regional Eleitoral. VIII) 170 

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO DE PRESIDENTES, dia 14/12/12 – Os assuntos 171 

tratados na reunião de presidentes do Sistema Conselhos, ocorrida dia 14/12/2012, em 172 

Brasília, foram apresentados pela conselheira Carla Biancha Angelucci: a) BVS-Psi – 173 

Na plataforma da Biblioteca Virtual de Psicologia estão sendo incluídos textos latino-174 

americanos. O público que mais acessa é de graduandos. Para estimular o uso por 175 

parte da categoria, será criado um vídeo explicando como localizar os arquivos de 176 

interesse. O CRP-03 (BA) adquire os livros exigíveis em concursos públicos para 177 

psicólogos (as) e disponibiliza no Centro de Documentação deles para a categoria ter 178 

livre acesso. b) Documento do CFP sobre a Formação de Psicólogas e Psicólogos – Foi 179 

criado um documento pelo Conselho Federal de Psicologia que trata da Formação de 180 

Psicólogos e Psicólogas e será divulgado oportunamente aos CRPs. No Ceará, o CRP-181 

11 (CE-PI-MA) relatou que existem cursos à distância e tecnólogos para formação em 182 

Psicologia. O Ministério Público da região informou que não é de sua competência 183 

intervir nesses casos. Circula no meio acadêmico que futuramente haverá cursos 184 

tecnólogos em Psicologia para que, em um curto período, seja possível, por exemplo, 185 

trabalhar com Recursos Humanos. Trata-se de uma grande questão política que 186 

necessitará de uma grande articulação nacional porque o Governo precisa aumentar o 187 

número de brasileiros com acesso ao ensino superior. c) Censo SUAS – Foi feita uma 188 

pesquisa nacional da quantidade de municípios que possuem Centro de Referência de 189 

Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social e que 190 

não têm psicólogos (as) atuando nesses espaços. Encaminhamento: Compartilhar 191 

com o plenário o Censo SUAS. d) Plano de Ação de Enfrentamento contra a Homofobia 192 

e Exercício Profissional da Psicologia nas Políticas Públicas e Identidade Trans - O 193 

Conselho Federal de Psicologia assinou acordo de cooperação técnica com a 194 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para o enfrentamento da 195 

homofobia e suas repercussões sociais. Nesse sentido, o Sistema Conselhos de 196 

Psicologia se comprometeu a incentivar e apoiar os Comitês de Enfrentamento à 197 

Homofobia; divulgar o Disque Direitos Humanos (Disque 100) e a campanha “Faça do 198 

Brasil um Território Livre da Homofobia”. Trata-se de uma ação de monitoramento. 199 

Suscitou-se que dia 14 de março de 2013, haverá um seminário do Sistema Conselhos 200 

de Psicologia em São Paulo para apropriação da prática da (o) psicóloga (o) no 201 

processo transexualizador. Os colaboradores na organização do seminário são: CFP e 202 
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CRP-SP e CRP-ES. Já há indicação de convidados para o seminário: Jaqueline Jesus 203 

(CRP-DF) e Beth Fernandes (CRP-GO/TO). A representante do CRP-SP será a 204 

conselheira Ana Ferri Barros. e) Aproximação da Psicologia com a temática dos Povos 205 

Indígenas – Existe a possibilidade da Campanha de Direitos Humanos deste ano estar 206 

relacionada com os povos indígenas. Há proposta de realizar uma atividade nacional 207 

em Dourados, Mato Grosso do Sul, para discutir sobre a saúde mental indígena. f) 208 

Informes acerca de andamentos jurídicos que envolveram as Resoluções CFP nºs 209 

10/10 (institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes 210 

envolvidos em situação de violência, na Rede de Proteção), 12/11 (regula atuação de 211 

psicólogos no sistema prisional) e 01/99 (estabelece normas de atuação para os 212 

psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual). Também foi debatido sobre o 213 

instrumento de avaliação neuropsicológica, chamado Neupsilin. Por ser considerado um 214 

teste psicológico com parecer favorável do Sistema de Avaliação de Teste Psicológico, 215 

o Conselho Federal de Fonoaudiologia procurou o Conselho Federal de Psicologia para 216 

reivindicar o direito de também utilizar esse teste. Ambos os conselhos farão estudo,  217 

sendo firmado Termo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento desse processo. 218 

g) Gestão junto ao Departamento Nacional de Trânsito para inserção da disciplina Fator 219 

Humano no Trânsito, no curso teórico de formação de condutores – Esse ponto foi 220 

transferido para ser debatido na APAF. h) Adoção da carga horária de 30 horas 221 

semanais para psicólogos empregados no Conselho Federal de Psicologia e Conselhos 222 

Regionais de Psicologia – Cada CRP deverá discutir meios de conduzir isso de acordo 223 

com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. i) Intensificação de ações visando à 224 

aprovação do piso salarial da categoria - Definir piso salarial da categoria não é 225 

atribuição do Sistema Conselhos, mas é um debate que deve ser disparado pela 226 

Federação Nacional dos Psicólogos. j) Inserção na temática da Psicologia Jurídica a 227 

atuação dos profissionais psicólogos nas delegacias de polícia – O CRP GO-TO 228 

pontuou que a importância da presença do (a) psicólogo (a) nas delegacias se justifica 229 

pela humanização e acompanhamento dos envolvidos em crimes (autores e vítimas). k) 230 

Discussão sobre as demandas dirigidas por juízes aos profissionais psicólogos (as) que 231 

atuam nos CRAS e CREAS – O Conselho Federal de Psicologia elaborará uma nota 232 

informando que não faz parte da atribuição dos (as) psicólogos (as) realizar trabalho de 233 

perito no Sistema Único de Assistência Social, para, inclusive, esclarecer junto ao 234 

judiciário que não cabe a esses espaços a realização de perícias. l) Prática de 235 

depoimento sem dano no Espírito Santo - A organização da sociedade civil de interesse 236 

público, Childhood, está envolvida no Projeto Depoimento Especial, já realizado em 237 

Serra, Espírito Santo. Essa ação tem sido alvo de questionamentos concernente aos 238 

interesses dessa organização. IX) DESDOBRAMENTO DO LANÇAMENTO DA 239 

FRENTE DE DROGAS E DIREITOS HUMANOS DE SÃO PAULO – A conselheira 240 

Marilia Capponi relatou quais ações a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos 241 

de São Paulo está organizando e as entidades que a compõem. A primeira delas é o 242 

planejamento das ações em 2013. 9.1) Free Mind 2013 - No próximo final de semana 243 
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haverá o Free Mind 2013 - Prevenção, educação da emoção e ressocialização dos 244 

usuários de drogas, dias 19 e 20 de Janeiro de 2013, das 08h até 17h, no Anhembi. 245 

Importantes entidades, que mantém a mesma defesa do Sistema Conselhos, estarão 246 

presentes. O CFP propôs panfletar material atinente à Frente de Drogas e Direitos 247 

Humanos nessa atividade. Encaminhamento: A conselheira Marília Capponi verificará 248 

junto à Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos de São Paulo como o CRP-06 249 

poderá atender a demanda do Conselho Federal de Psicologia de fazer panfletagem 250 

durante o Free Mind 2013. X) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Iniciará dia 21 de 251 

janeiro, na cidade de São Paulo, o programa de “Internação compulsória” de 252 

dependentes químicos do Estado. Para acompanhar o início desse programa, 253 

entidades e movimentos sociais ligados à defesa de Direitos Humanos e da luta 254 

antimanicomial irão se reunir em frente ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e 255 

Outras Drogas do Estado (Cratod) para fiscalizar a implementação dessa ação. A 256 

proposta é impedir qualquer ação violenta e se manifestar publicamente contra a 257 

internação compulsória como política que viola os Direitos Humanos. Citou-se que em 258 

uma reunião do Fórum de Assistência Social do município de São Paulo foi debatida a 259 

importância de se fazer gestão permanente para a Internação Compulsória. Nesse 260 

sentido, foi sugerido que esse monitoramento passe a ser uma ação da região 261 

metropolitana. Encaminhamento: O CRP-06 será representado pela conselheira Ana 262 

Ferri de Barros e pelo conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva na ação de 263 

monitoramento ao programa de internação compulsória, que iniciará às 8h, dia 264 

21/01/13, em São Paulo. 10.1) Produção de textos - A conselheira Marilia Capponi 265 

sugere produzir um panfleto sobre internação compulsória. É também necessário 266 

responder à sociedade que as formas de tratamento para os usuários de álcool e outras 267 

drogas não se resumem à internação. Para isso, o texto poderá mudar o foco 268 

abordando os meios pelos quais a Psicologia poderá auxiliar nesses casos. Tendo em 269 

vista a repercussão da temática nas grandes mídias, o conselheiro Luis Fernando de 270 

Oliveira Saraiva juntamente com a conselheira Marília Capponi já estão organizando 271 

um release para a coordenadoria de comunicação do CRP-06 inseri-lo na mídia. A 272 

conselheira Rosana Cathya Mangini Ragazzoni informou que esta semana saiu em um 273 

jornal de Sorocaba um editorial a favor da internação compulsória. A comissão gestora 274 

da Subsede de Sorocaba, ciente disso, decidiu responder a matéria no “Espaço do 275 

leitor”, mas pelo prazo, não houve tempo hábil para que essa demanda fosse atendida. 276 

Se houver um texto elaborado previamente, o CRP-06 poderá se manifestar a essas 277 

situações de maneira ágil. Pontuou-se também que as cartilhas populares do CRP-06 278 

utilizam uma estrutura de comunicação adequada para dialogar com a sociedade. 279 

Encaminhamento: O Projeto Integrador Proposições de Políticas Públicas deverá 280 

produzir um texto, utilizando uma linguagem para o público em geral, para a confecção 281 

de novo folder sobre internação compulsória. Outrossim, as coordenadoras Ivana Feijó 282 

e Christiane Gomes ficam responsáveis em elencar as temáticas para as quais o CRP-283 

06 deverá ter um texto pronto, reunir os documentos já produzidos (entrevistas, 284 

http://guiacultura.com.br/anhembi-sp/free-mind-2013-2
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panfletos, etc.) nesses temas e seus principais argumentos para auxiliar o plenário na 285 

elaboração de novo conteúdo quando surgirem demandas futuras. Essas ações devem 286 

ser inseridas no Planejamento Estratégico 2013. 10.2) Nota do Movimento Nacional 287 

de Direitos Humanos - O Movimento Nacional de Direitos Humanos elaborou Nota de 288 

Repúdio contra o Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Governo Estadual, 289 

Ministério Público do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil sobre as 290 

Internações Compulsórias em São Paulo e convida todas as entidades parceiras a 291 

participarem da reunião que estão organizando para o dia 22 de janeiro, no Centro de 292 

São Paulo, às 17h30, cuja finalidade é traçar ações conjuntas. Encaminhamento: O 293 

plenário subscreve a nota do Movimento Nacional de Direitos Humanos e indica o 294 

conselheiro José Ricardo Portela para representação na reunião do Movimento 295 

Nacional de Direitos Humanos, programada para o dia 22/01/13, às 17h30, em São 296 

Paulo. XI) REPRESENTANTE DO CRP-06 NO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – 297 

Foi exposto pela conselheira Marília Capponi que o psicólogo Moacyr Miniussi Bertolino 298 

Neto (CRP 06/75024), atual representante do CRP-06 como conselheiro no Conselho 299 

Estadual de Saúde, está impossibilitado de continuar esta representação por motivo de 300 

trabalho. Indicou o psicólogo Fabio Belloni (CRP 06/77742) da Associação Brasileira de 301 

Saúde Mental para substituí-lo. Manifestou-se uma preocupação em alinhar o diálogo 302 

com os outros representantes do CRP-06 que também colaboram no Conselho 303 

Estadual de Saúde: Sérgio Augusto Garcia Junior e Dário Henrique Teófilo Schezzi. 304 

Encaminhamento: Referendou-se que o psicólogo Fábio Belloni (CRP 06/77742) 305 

represente o CRP-06 no Conselho Estadual de Saúde. A conselheira Marília Capponi 306 

ficará incumbida de dialogar com os três representantes do CRP-06 no Conselho 307 

Estadual de Saúde, registrar as informações e cientificar a diretoria. XII) APRECIAÇÃO 308 

DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário cientificou 309 

o plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 279 inscrições novas; 79 310 

reativações; 03 inscrições secundárias; 25 inscrições por transferência; 234 311 

cancelamentos a pedido; 09 cancelamentos por óbito; 15 cancelamentos por 312 

transferência. Pessoa jurídica - 14 registros, 06 cadastros, 09 alterações contratuais, 13 313 

cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa física e jurídica: 314 

686 (seiscentos e oitenta e seis), conforme folha anexa que é parte integrante desta 315 

ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 316 

sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luis Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a 317 

presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, dezoito de janeiro de dois 318 

mil e treze. 319 

 

 

 

 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI 
Conselheira Presidenta 

 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA 
Conselheiro Secretário 


