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ATA 1696ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às treze horas e vinte 1 

minutos, realizou-se a milésima sexcentésima nonagésima sexta reunião Plenária 2 

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

Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 18 (dezenove) conselheiros (as), sendo 4 

estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana Ferri de Barros, Carla 5 

Biancha Angelucci, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis 6 

Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Mariângela Aoki, Maria Orlene 7 

Daré, Teresa Cristina Lara de Moraes, Alacir Villa Valle Cruces, José Ricardo Portela, 8 

Lilihan Martins da Silva, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luiz Tadeu Pessutto, Marília 9 

Capponi, Marly Fernandes dos Santos, Rita de Cássia Oliveira Assunção e Rosana 10 

Cathya Ragazzoni Mangini. Também estiveram presentes os gestores: Thiago Galassi 11 

Maraccini (Subsede de Campinas) e Camila Freitas Teodoro (Subsede do Grande 12 

ABC). ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de Ausência - Foram 13 

consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais conselheiros (as): Carolina 14 

Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, 15 

Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Patrícia Unger Raphael 16 

Bataglia, Cássio Rogerio Dias Lemos Figueiredo, Roberta Freitas Lemos. Conselheiro 17 

Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão da milésima quingentésima 18 

quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro dois mil 19 

e onze, Conselheiro Makilim Nunes Baptista – está afastado conforme decisão da 20 

milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de dezessete 21 

de junho de dois mil e onze, Conselheiro Fabio Souza dos Santos – está afastado 22 

conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária Ordinária 23 

de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze e Conselheira Teresa Cristina Endo – 24 

está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta Reunião 25 

Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) Avaliação de egresso 26 

– Atendendo deliberação da 1692ª Plenária Ordinária (23/03/2013) de iniciar a 27 

discussão concernente à avaliação do egresso por meio de um  grupo de trabalho com 28 

dois representantes do Projeto Integrador Mundo do Trabalho e do Projeto Integrador 29 

Democratização e Participação, o conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho 30 

indicou as psicólogas: Maria das Graças Mazarin de Araújo e Camila de Freitas 31 

Teodoro para essa tarefa, que compõem o PI Mundo do Trabalho. II) 32 

RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO GESTORA DA SUBSEDE GRANDE ABC - 33 

Propôs-se ao plenário a exclusão do membro da Comissão Gestora da Subsede 34 

Grande ABC, Beatriz Borges Brambilla – CRP 06/98368. Encaminhamento: A 35 

proposta foi homologada pelos (as) conselheiros (as) presentes. Fica a Comissão 36 

Gestora da Subsede Grande ABC com a seguinte composição: Janaína Leslão Garcia 37 

– CRP 06/63247 (Coordenadora); Reginaldo Branco da Silva – CRP 06/32951 38 
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(Subcoordenador); Camila de Freitas Teodoro – CRP 06/98759 (Membro) e Jean 39 

Fernando dos Santos – CRP 06/91133 (Membro). Deverá ser providenciada, 40 

imediatamente, portaria para nomear a comissão gestora da Subsede Grande ABC, 41 

adequando-a corretamente às normativas do Regimento Interno deste CRP. III) 42 

RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - A Comissão Permanente de 43 

Licitação do Conselho Regional de Psicologia da Sexta Região tem a função precípua 44 

de receber, analisar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 45 

licitações. Sendo assim, indicou-se a conselheira Ana Ferri de Barros para presidi-la e o 46 

Conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva para a suplência. Encaminhamento: A 47 

Comissão Permanente de Licitação passa a ter a seguinte composição: Ana Ferri de 48 

Barros (Presidente); Luis Fernando de Oliveira Saraiva (Suplente); Diógenes Antonio 49 

Pepe e Mario Raimundo Corrêa (Servidores/Membros). Deverá ser providenciada, 50 

imediatamente, portaria de acordo com a formação da Comissão Permanente de 51 

Licitação exposta. IV) ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE DA SUBSEDE NOS 52 

PROJETOS INTEGRADORES - Foram apresentados os nomes dos colaboradores das 53 

subsedes que passarão a compor os seguintes projetos integradores: PI 54 

Democratização e Participação: Marcia Serrão Bruni (Vale do Paraíba); Marly 55 

Fernandes dos Santos (Assis); Audiston Nelson Alves Maciel (Assis) - PI Proposições 56 

para Políticas Públicas: Maria Celes Prado Vasques Urioste (Vale do Paraíba) - PI 57 

Interfaces com a Justiça: Marly Fernandes dos Santos (Assis) - PI Mundo do Trabalho: 58 

Magali do Carmo Barchi (Assis) - PI Medicalização, Patologização e Judicialização da 59 

Vida: Fabiana de Andrade (Assis); Janaína Garcia Leslão (Grande ABC). V) 60 

RECOMPOSIÇÃO DO GT POVOS INDÍGENAS - Foi anunciada a saída da psicóloga 61 

Elda Varanda Dunley Guedes Machado e dos seguintes indígenas do Grupo de 62 

Trabalho Psicologia e Povos Indígenas: Marcos Tupan; Ednaldo dos Santos Rodrigues; 63 

Vanessa Cardoso S. Vaiti. Encaminhamento: O plenário homologou o exposto. VI) 64 

RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA – Na 1692ª Plenária Ordinária (23/03/2013) foi 65 

acordado que no mês de abril haveria nova transição do corpo diretivo. Atendendo o 66 

principio ético desta gestão, a conselheira Carla Biancha Angelucci pede afastamento 67 

da presidência do CRP e submete ao crivo do plenário a indicação de nova composição 68 

da diretoria. Encaminhamento: Após considerações dos (as) conselheiros (as) 69 

presentes, a Diretoria do CRP-06, que é órgão responsável pela operacionalização de 70 

diretrizes e decisões do plenário, passa a ter a seguinte composição: Maria de Fátima 71 

Nassif, Fernanda Bastos Lavarello, Ana Ferri de Barros e Leandro Gabarra, 72 

respectivamente, presidenta, vice-presidenta, secretária e tesoureiro, sendo 73 

empossados imediatamente, ou seja, a partir de 13/04/2013. Fica registrado o 74 

agradecimento do plenário à conselheira Carla Biancha Angelucci, bem como aos 75 

demais diretores pela dedicação, coerência e identificação com o grupo mesmo nos 76 

momentos críticos. Os antigos membros declaram que continuarão auxiliando a 77 

diretoria no período de transição. VII) AUDITORIA - A comissão de Auditoria e Controle 78 

Interno composta por: Alacir Villa Valle Cruces, Luiz Tadeu Pessutto e Carolina Helena 79 
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Almeida Moraes Sombini realizou reuniões periódicas a fim de saber como funcionam 80 

as movimentações bancárias do CRP. Em posse dos dados, foram tecidas algumas 81 

impressões sobre o balanço financeiro do CRP: a) O Siscaf, por problemas sistêmicos, 82 

não fechou o balanço do ano passado; b) O dinheiro está sendo aplicado em fundos de 83 

investimento CDB e não nos fundos da poupança, pois o mesmo rende 84 

aproximadamente 8,3% ao ano e a poupança renderia aproximadamente 6,57% pelo 85 

mesmo período; c) No ano de 2012 o déficit entre arrecadação e a despesa foi de, 86 

aproximadamente, R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais); d) Cerca de 7% da 87 

receita é gasta com ajuda de custo, diárias em hotéis e quilometragem, sendo esta 88 

última a de maior custo; e) Aproximadamente R$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta 89 

e seis mil reais) foi desembolsado com a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, 90 

evento realizado em setembro de 2012; f) A despesa com locação de espaços para a 91 

realização de eventos diminuiu em relação ao ano passado devido ao aumento no uso 92 

das dependências do CRP por incentivo da própria gestão; g) Houve detalhamento dos 93 

seguintes gastos: benefícios sociais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 94 

reais); funcionários temporários R$ 745.284,00 (setecentos e quarenta e cinco mil e 95 

duzentos e oitenta e quatro reais); auxilio Creche/funeral/doença R$ 130.000,00 (cento 96 

e trinta mil reais); assessoria jurídica R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois reais); 97 

terceirizados R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais) sendo R$ 258.000,00 98 

(duzentos e cinquenta e oito mil reais) de limpeza e R$ 179.000,00 (cento e setenta e 99 

nove mil reais) de seguranças. Encaminhamento: Considerada apreciação da 100 

Comissão de Auditoria e Controle Interno do CRP-06, os(as) conselheiros(as) 101 

presentes aprovaram, unanimemente, as contas da entidade. VIII) COREP - A 102 

conselheira Carla Biancha Angelucci discorreu, brevemente, sobre sua participação, 103 

enquanto convidada, na abertura do VIII Congresso Regional da Psicologia da Bahia, 104 

realizado dia 12 de abril de 2013. Dentre suas falas, foi dito que 3 dos 10 pré-105 

congressos com maior assistência, foram na Bahia. Sobre o quorum de votação para 106 

eleger delegados(as) ao VIII CNP, a COMORG nacional interpreta que o quorum dos 107 

Congressos Regionais da Psicologia (COREPs) deve considerar os(as) psicólogos(as) 108 

credenciados(as) e não apenas dos(as) delegados(as) presentes no momento da 109 

votação, ou seja, todos os credenciados passam a ser elegidos para compor o quórum 110 

da CNP. A Comorg Nacional trouxe informação a respeito do COREP do CRP-11. 111 

Os(As) psicólogos(as) presentes num Pré-Congresso em Fortaleza-CE, já 112 

credenciados, saíram nos GTs e voltaram apenas para a votação. A mesa entendeu 113 

que essas pessoas não deveriam compor o quorum (o caso era caso omisso ao 114 

regulamento). Esses(as) psicólogos(as) enviaram carta para a Comorg Nacional, que 115 

após considerações jurídicas, deliberou ao CRP-11 que cumprisse decisão de oferecer 116 

a todos(as) os(as) psicólogos(as) presentes no Pré-Corep, em Fortaleza-CE, a 117 

possibilidade de participarem como delegados do COREP do CRP da 11ª Região. 118 

Assim sendo, para o quorum do COREP devem ser considerados(as) os(as) 119 

credenciados(as), isso se torna uma orientação geral. Foram apresentados dados 120 
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gerais dos Pré-congressos realizados por todo território nacional, nesta oitava edição 121 

do CNP, com destaques para: número total de psicólogos envolvidos na construção das 122 

propostas: 4932 (quatro mil, novecentos e trinta e dois); total de delegados(as) 123 

eleitos(as): 1498 (um mil, quatrocentos e noventa e oito); total de delegados eleitos no 124 

interior, 883 (oitocentos e oitenta e três); total de delegados eleitos nas capital: 648 125 

(seiscentos e quarenta e oito); quantidade de participantes nos municípios do interior: 126 

3000 (três mil); quantidade de participantes nas capitais: 1932 (um mil, novecentos e 127 

trinta e dois). Foi indicada a divulgação desses dados aos(às) conselheiros(as) e 128 

comissão gestoras. A sistematização foi feita da seguinte maneira: total aproximado de 129 

propostas 650 (seiscentas e cinquenta). A equipe de sistematização está trabalhando 130 

na sistematização para se chegar num número reduzido de propostas a serem 131 

apreciadas no VIII COREP, sendo que os eixos 1 e 2 já foram concluídos. A 132 

sistematização das propostas será incluída no site. O plenário retomou uma dúvida 133 

sobre eventual implicação quanto a candidatura de membro da Comissão Regional 134 

Eleitoral (CRE), em São Paulo, a delegado(a) de Pré-Congresso para o VIII Congresso 135 

Regional da Psicologia de São Paulo. A diretoria, considerando que a candidatura afeta 136 

diretamente a condução dos trabalhos da comissão durante o COREP e pode tirar o 137 

caráter de isenção da pessoa da CRE, afinal, ela estará defendendo interesses e 138 

posicionamentos durante o COREP, entendeu que este questionamento deveria ser 139 

remetido à Comorg Nacional para que, junto com a Comissão Eleitoral Regular (CER), 140 

encaminhasse a deliberação. O CFP respondeu por meio do Ofício 0509/13 que não há 141 

impedimento regimental para que membro da Comissão Regional Eleitoral possa ser 142 

delegado(a) do COREP. A cópia do ofício do CFP será replicada para conhecimento de 143 

todo plenário e comissões gestoras. Proposta de Regimento Interno para o VIII 144 

COREP: o plenário fez discussão e apresentou suas considerações inerentes à 145 

programação, a formação e ao método para o trabalho dos grupos (por eixo e âmbitos 146 

nacional e regional das propostas). Ficou indicada a formação de 3 (três) grandes 147 

grupos, um para cada eixo, para discutirem os dois âmbitos simultaneamente. O eixo 3 148 

possui o maior número de propostas e talvez seja dividido em subgrupo, que deverá, 149 

após, entrar em consenso para estabelecer quais serão as 10 propostas de âmbito 150 

nacional. Haverá somente uma plenária, que terá início no sábado e término no 151 

domingo.  Outras considerações para o regimento: 1) As chapas eleitas para o VIII CNP 152 

devem fazer a diferenciação entre titularidade e suplência de seus delegados e 153 

delegadas. 2) Serão aprovadas, no Grupo de Trabalho, as propostas que obtiverem 154 

50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos dos(as) presentes, inscritos(as) no 155 

Grupo de Trabalho. No que se refere às propostas de âmbito regional, segundo 156 

disposto no Art. 12º do Regulamento do VIII CNP, não há limite para o número de 157 

propostas aprovadas. No que se refere ao âmbito nacional, segundo disposto no Art. 7º, 158 

alínea b) do Regulamento do VIII CNP, só deverão seguir para a etapa nacional do VIII 159 

CNP dez propostas de cada eixo. Para tanto, o grupo de trabalho, na apreciação das 160 

propostas de âmbito nacional, deverá buscar consenso sobre as dez propostas a serem 161 
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enviadas para a plenária e, não sendo possível consenso, deverão ser indicadas para a 162 

plenária todas as propostas que tiverem sido aprovadas no grupo com pelo menos 2/3 163 

dos votos. Sugeriu-se convite à Comissão Eleitoral Regular (CER) para que explicasse 164 

o processo no VIII COREP. O plenário considerou que a Comissão Regional Eleitoral 165 

está apropriada do processo, tendo para isto participado de treinamento e, apresenta-166 

se desnecessário o convite à CER. Encaminhamentos: Tendo em vista a discussão do 167 

plenário, deliberou-se para a proposta de Regimento Interno do VIII COREP da 6ª 168 

Região o que segue: Plenária - Os trabalhos serão sempre com votação eletrônica 169 

(keypad). Composição da Mesa Diretora: Presidência, vice-presidência e dois(duas) 170 

secretários(as), com votação eletrônica (keypad). Composição dos Grupos de Trabalho 171 

– Dois(Duas) coordenadores(as) e dois(duas) relatores(as) por GT. Recomendações 172 

para Grupos de Trabalho - 4.1) A tarefa prioritária é a discussão e indicação das 173 

propostas de âmbito nacional e depois, as de âmbito regional, pois têm número 174 

ilimitado. 4.2) As propostas que tiveram votação de 50% + 1 devem ser registradas 175 

pelos(as) relatores(as) do grupo para possível repescagem na plenária. Estrutura para 176 

GTs – No sábado, dois computadores e dois telões e no domingo, uma sala com um 177 

computador e um telão para eventuais trabalhos. Quorum para VIII CNP - O quorum do 178 

VIII COREP da 6ª Região para o VIII CNP será composto por delegados(as) 179 

credenciados(as) e elegíveis presentes no momento da votação. Estimado em 22 (vinte 180 

e dois). Moções - Serão submetidas à apreciação e deliberação da Plenária, após a 181 

votação das propostas, as Moções aprovadas previamente em pelo menos um dos 182 

Grupos de Trabalho ou apresentadas diretamente à Mesa Diretora, com a assinatura de 183 

pelo menos 30 dos (as) delegados(as). 1. Programação Sexta-feira, 26/04/2013: A 184 

partir das 17h se inicia o credenciamento (estendendo-se até as 12h do sábado, 185 

27/04/2013). Haverá limite de 60 delegados(as) por Grupo de Trabalho, devendo os(as) 186 

delegados(a) já indicam no credenciamento o eixo (grupo) de sua preferência. Das 187 

19h30min às 20h - Abertura do Congresso pela presidência do CRP SP, apresentação 188 

da Comissão Regional Eleitoral para explicar o processo e informar sua disponibilidade 189 

para responder dúvidas ao longo do COREP, em sala reservada. Às 20h20min se 190 

iniciará a apreciação da proposta de Regimento Interno, aprovação do Regimento 191 

Interno do COREP da 6ª Região – VIII CNP e Eleição da Mesa Diretora. O término 192 

estimado da plenária é às 21h. Sábado, 27/04/2013: as 8h30min iniciam-se os trabalho 193 

nos GTs, separados por eixo, para discutir as propostas de âmbito nacional e depois as 194 

propostas de âmbito regional. A primeira tarefa dos GTs é a Eleição de 195 

coordenadores(as) e de relatores(as) de cada grupo. Cada coordenador(a) e relator(a) 196 

de GT deve auditar o trabalho de digitação da equipe administrativa. Entre 13h-197 

14h30min é o horário previsto para o almoço. Após o almoço, os GTs retornam e 198 

finalizam suas atividades até às 16h. As 16h30min tem início da plenária para 199 

apreciação das propostas nacionais. O término estimado da plenária no sábado é às 200 

19h30min. Domingo, 28/04/2013: A Plenária recomeça às 8h30min para continuidade 201 

dos trabalhos iniciados no sábado. As 12h ocorrerá a apresentação das chapas 202 
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dos(as)delegados(as) concorrentes à delegação para o VIII CNP. Das 12h30min à 203 

13h30, intervalo para o almoço. As 13h30min ocorrerá a votação eletrônica (keypad) da 204 

delegação para o VIII CNP (conforme proposta de regimento, por chapa). As 15h - 205 

Encerramento das inscrições das chapas concorrentes à gestão 2013-2016 do CRP 206 

SP. As 17h haverá a apresentação da titularidade e suplência de delegados(as) das 207 

chapas para o VIII CNP e elaboração da lista de delegados(as) do CRP SP que 208 

participarão do VIII CNP. As 18h serão apresentadas as chapas concorrentes ao CRP 209 

SP para o próximo triênio (2013-2016). Após, ocorrerá o encerramento, com divulgação 210 

dos resultados dos(as) delegados(as) eleitos(as) para o VIII CNP. Para conhecimento 211 

de todos(as) os(as) conselheiros e comissão gestoras serão enviados: os dados gerais 212 

dos Pré-congressos realizados por todo Brasil e a cópia do Ofício 0509/13 do CFP que 213 

registra sobre a ausência de impedimento regimental para que membro da Comissão 214 

Regional Eleitoral possa ser delegado(a) do COREP. A sistematização das propostas a 215 

serem apreciadas no VIII COREP será divulgada no site. IX) Informe da reunião de 216 

presidentes: No dia 8 de abril de 2013 foi realizada uma reunião telefônica de 217 

presidentes pelo CFP. O CRP-06 foi representado pela conselheira vice-presidente 218 

Maria de Fatima Nassif. Dentre os pontos discutidos destacou-se: a) Comitê estadual 219 

de enfrentamento à homo-lesbo-transfobia: A prioridade é que esse comitê seja 220 

instalado em regiões que não têm estrutura para o combate à homofobia, agindo como 221 

precursor e, dessa forma, estimular que os estados e municípios se movimentem para o 222 

apoio à pessoa GLBT. Encaminhamento: Sabendo da solicitação de eleger um 223 

representante como referência para acompanhar a temática, o plenário indicou o nome 224 

da conselheira Ana Ferri de Barros. b) Sistema de Cadastro Nacional de Psicólogos: 225 

Até 30 de junho, todos os profissionais devem fazer seu recadastramento no sistema 226 

para garantir a eleição via internet. c) Seminário Nacional de Politicas Publicas: 227 

Ocorrerá, juntamente com o 8º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI), 228 

programado para ocorrer entre os dias 08 e 11 de maio de 2013, em Fortaleza/CE, o 229 

Seminário Nacional de Políticas Públicas. O seminário será no dia 10 de maio de 2013 230 

e terá as seguintes mesas compostas com os devidos participantes: Mesa 1: 231 

Conferência de abertura, participante - Ariano Suassuna; coordenação – Humberto 232 

Verona. Mesa 2: Conjuntura da participação social, riscos para democracia, 233 

participantes - Marcus Vinicius de Oliveira e Rudá Ricci; coordenação – Maria Ermínia 234 

Ciliberti. Mesa 3: Dispositivos estratégicos para participação social; participantes – 235 

Pedro Pontual, Eduardo Passos e Anderson Lopes; coordenação – Pedro Paulo 236 

Bicalho. Mesa 4: Conferência de encerramento – Democracia e produção de 237 

subjetividade;  participante – Emir Sader; coordenação – Monalisa Barros. d) Saude + 238 

10: A manifestação ocorreu em 10 de abril com mais de 70 entidades, incluindo o 239 

Conselho Federal de Psicologia. O objetivo dessa manifestação foi o pedido de mais 240 

verbas para o Sistema Único de Saúde – SUS, politicas publicas que respeitem direitos 241 

humanos, bem como tratamentos em liberdade. e) Site das eleições: A estrutura do 242 

site já está sendo reformulada para atender a todos os requisitos relativos ao processo 243 
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eleitoral que envolve formulários de inscrições e regimentos. O site conterá 3 versões: a 244 

que já está no ar como preliminar, uma próxima que será a de simulação de votos e a 245 

última que será a versão finalizada. f) Zonas eleitorais: A comissão eleitoral definiu 246 

que a zona eleitoral poderá abranger cidades próximas até um raio de 50 quilômetros. 247 

h) Alteração da lei 5.766/1971: Um grupo de psicólogas(o) do Distrito Federal  pediu o 248 

indeferimento do projeto PL 4364/2012 que visa alterar a lei 5.766/1971. Sabendo que o 249 

referido projeto busca beneficiar toda a categoria de forma participativa e democrática, 250 

o CFP mobilizará os conselhos regionais para que disseminem sua nota de 251 

esclarecimento que traz o histórico de como a lei foi construída de maneira 252 

democrática, junto à categoria. X) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 10.1) UTI do 253 

Crack - Marília Capponi informa que na sexta-feira, dia 12 de Abril, a Secretaria da 254 

Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo anunciou que o 255 

Serviço de Atenção Integral ao Paciente – (SAID) será substituído pela Unidade de 256 

Atendimento ao Dependente (UNAD) e será gerido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, 257 

que já trabalha para Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina da 258 

Universidade federal de São Paulo (Unifesp) fato que foi bastante repercutido e 259 

questionado. O convenio com o Serviço de Atenção Integral ao Paciente, que era 260 

gerido pelo Hospital Samaritano, foi desfeito pelo atual prefeito de São Paulo, Fernando 261 

Haddad, e por meio de licitação, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira é o novo gestor com o 262 

custo anual do UNAD, para os cofres públicos, de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e 263 

duzentos mil reais), ou seja, R$ 8.000,000,00 (oito milhões) a menos do que era gasto 264 

na gestão do Hospital Samaritano. Discutiu-se que ao mesmo tempo em que se fala 265 

que o processo será democrático e transparente, a mídia vem apresentando diversas 266 

matérias com conteúdos que contrariam essa posição. XI) CRÍTICAS CONTRA O 267 

VÍDEO DO CFP QUE DISCORRE SOBRE AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: Se 268 

soube, através do Bruno Ramos, representante do CRP no Conselho Estadual de 269 

Politicas sobre Drogas (CONED) que o Sistema Conselhos foi pauta da última reunião 270 

do CONED. O CRP-06 recebeu inúmeras criticas em relação ao seu posicionamento 271 

sobre as comunidades terapêuticas. As criticas devem-se basicamente à radicalidade 272 

em relação às CTs. XII) IV Marcha Nacional Contra Homofobia: A marcha acontecerá 273 

no dia 15 de maio de 2013. Antecedendo-se a marcha, no dia 13/05, acontece o 274 

“Congresso Extraordinário da ABGLT – Estado Laico, Democracia e Políticas Públicas” 275 

e no dia 14 de maio acontecerão 2 seminários, um das 9h00 às 12h30 e outro das 14 276 

às 19h respectivamente Seminário sobre Políticas Públicas e Enfrentamento da 277 

Homofobia e X Seminário LGBT no Congresso Nacional que abordarão temas como: 278 

Casamento igualitário, Identidade de gênero e Criminalização dos crimes de ódio e 279 

violência homofóbica. Ambos acontecerão na Câmara dos Deputados, em Brasília. Só 280 

então, no dia 15 de maio, como já citado, acontece a IV Marcha Nacional Contra 281 

Homofobia em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, a partir das 09h. Esse evento 282 

não esta previsto no PI de Politicas Públicas. Encaminhamento: A plenária decidiu que 283 

o CRP terá representantes na IV Marcha Nacional Contra Homofobia. Foram indicados 284 
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2 representantes do CRP: Ana Ferri de Barros e Janaína Leslão Garcia. A Conselheira 285 

Ana Ferri confirma sua participação e deve-se fazer consulta da disponibilidade da 286 

conselheira Janaína. Será elaborada uma nota contra cura-gay para distribuir na 287 

ocasião. XIII) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES: O plenário concedeu 288 

parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 289 

706711820 (CRP 06/98231), 806111320 (CRP 06/53773), 40611876 (CRP 06/108303), 290 

806811281 (CRP 06/10098), e concedeu parecer desfavorável à obtenção de selo para 291 

o site com os seguintes protocolos: 306309203 (CRP 06/50944), 50611944 (CRP 292 

06/10690), 706111387 (CRP 06/100738) 506311845 (CRP 06/24877) 806807391 (CRP 293 

06/107019). Não se aplica o pedido para obtenção de selo para os protocolos: 294 

406711950 (CRP 06/79913) conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. 295 

Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 296 

sessão, da qual eu, conselheira secretária Ana Ferri de Barros, lavrei a presente Ata, 297 

que lida e aprovada será assinada. São Paulo, treze de abril de dois mil e treze. 298 
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