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ATA 1764ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas, realizou-se a 1 

milésima setingentésima sexagésima quarta reunião Plenária Ordinária do Conselho 2 

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

Estiveram presentes 19 (dezenove) conselheiras(os), sendo essas(es) efetivas(os) e 4 

suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Elisa Zaneratto Rosa, 5 

Gabriela Gramkow, Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, 6 

José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Moacyr Miniussi Bertolino 7 

Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, 8 

Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Jonathas José 9 

Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, 10 

Regiane Aparecida Piva, Sergio Augusto Garcia Júnior. Também estiveram presentes 11 

os gestores: Edgar Rodrigues (Subsede de Assis) e Laura Lúcia dos Santos Leher 12 

(Subsede de São José do Rio Preto), conforme lista de presença anexa que é parte 13 

integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativas de 14 

ausências - Foram consideradas as justificativas de ausências das(os) demais 15 

conselheiras(os): Ana Paula Porto Noronha, Aristeu Bertelli da Silva, Graça Maria de 16 

Carvalho Camara, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Maria Ermínia Ciliberti, Marília 17 

Capponi, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araujo, Sandra 18 

Elena Sposito e Silvio Yasui. Conselheira Ana Maria Falcão de Aragão – está 19 

desligada conforme registrado na ata da milésima setingentésima sexagésima terceira 20 

Reunião Plenária Ordinária de onze de abril de dois mil e catorze. 1.2) O informe 21 

financeiro será divulgado ao plenário por e-mail. II) IV CONGRESSO BRASILEIRO 22 

PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO (de 19 a 23 de novembro de 2014, em São 23 

Paulo) – Foi noticiado pela conselheira Elisa Zaneratto Rosa que o prazo para envio 24 

de propostas formuladas por entidades do Fórum de Entidades Nacionais da 25 

Psicologia Brasileira  - FENPB para a quarta edição do Congresso Brasileiro 26 

Psicologia: Ciência e Profissão, que ocorrerá de 19 a 23 de novembro de 2014, em 27 

São Paulo, é 18 de abril (sexta-feira). Como ainda não houve definição das propostas 28 

que serão levadas, é importante o plenário pensar politicamente quais pautas 29 

apresentar no Congresso, considerando o cenário nacional. Encaminhamento: O 30 

plenário deverá enviar ideias/sugestões de temas, pessoas (quais e quantidade) a 31 

serem chamadas para os tipos de atividades do Congresso. Para sistematizar as 32 

sugestões recebidas foi constituído um Grupo de Trabalho. Este GT é composto por 33 

Dario Henrique Teófilo Schezzi, Elisa Zaneratto Rosa, Jonathas José Salathiel da 34 

Silva e Luís Fernando de Oliveira Saraiva. III) NÚCLEOS – 3.1) Funcionamento dos 35 

Núcleos – Considerando a necessidade de se pensar na funcionalidade dos núcleos, 36 

a mesa diretora apresentou que podem existir núcleos estaduais e regionais (núcleos 37 
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nas subsedes), mas não haverá uma relação hierárquica entre eles porque será 38 

respeitado o alinhamento político da plenária por todos. Os núcleos estaduais devem 39 

ser referências para algum encaminhamento, à luz de questões alinhadas na plenária. 40 

Às vezes, os núcleos regionais também poderão servir de referência para o núcleo 41 

estadual. Também haverá momentos em que o núcleo estadual chamará o núcleo 42 

regional para produção de alinhamentos. As temáticas dos núcleos se articulam, 43 

podendo ser ações conjuntas. A mesa diretora frisa que o núcleo é um mecanismo ágil 44 

para atender questões urgentes, tem autonomia, embora não seja independente, 45 

tendo em vista que a plenária é a única instância deliberativa. Quanto às reuniões, não 46 

precisam ser mensais. É possível agendá-las, a partir das ações previstas no 47 

Planejamento Estratégico. Foi sugerido utilizar o Conference Call, recurso de reuniões 48 

telefônicas oferecido pela empresa Voitel, para convidados que residem fora da 49 

capital. Guilherme Luz Fenerich lembrou que na última plenária não foi consenso se 50 

os temas álcool, drogas e medicalização se mantêm unificados em um núcleo. Após 51 

debate, o plenário entende que a nomenclatura do núcleo pode ser única, mas os 52 

temas serão tratados separadamente, ou seja, um subnúcleo cuidará do tema 53 

medicalização e outro cuidará do tema álcool e drogas e ambos discutirão como irão 54 

trabalhar. 3.2) Composição dos Núcleos – Os núcleos estaduais serão compostos 55 

por pessoas com acúmulo na área e de qualquer lugar no Estado. Como os núcleos 56 

têm subtemas, ao compô-los, é importante lembrar sobre os vários aspectos que 57 

devem ser cuidados. Lívia Gonsalves Toledo perguntou como se define quem será 58 

membro, colaborador e convidado. A mesa diretora explicou o que segue: membros 59 

são aqueles que têm a tarefa de executar o trabalho do grupo; colaboradores são 60 

chamados para ações/trabalhos específicos e convidados são os profissionais não 61 

psicólogos que podem contribuir com a temática. Alertou-se a respeito do cuidado de 62 

verificar se o membro, colaborador ou convidado for representante de alguma 63 

entidade como será sua contribuição. Em termos de recursos financeiros para 64 

membros dos núcleos a referência atual é a resolução vigente (CRP N° 01/2002) que 65 

dispõe sobre pagamento de ajuda de custo/diária. Encaminhamentos: Feitas as 66 

considerações do Plenário consentiu-se que: a) Os núcleos executam as ações do 67 

planejamento estratégico e trabalhem com demandas emergentes; b) Para compor o 68 

núcleo estadual serão escolhidas pessoas com acúmulo para a área e independente 69 

disso, as subsedes podem constituir núcleos regionais de acordo com a necessidade 70 

de cada região. Mesmo assim entende-se que haverá momentos de articulação entre 71 

núcleos estadual e regionais. As formas de alinhamento entre eles serão: plenárias, 72 

fórum de gestores, reuniões periódicas e comunicação eletrônica; c) Os membros que 73 

compõem o Núcleo Álcool, Drogas e Medicalização irão acordar a respeito do seu 74 

modo de funcionamento; d) O material de organização dos núcleos será enviado pelo 75 
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departamento de secretaria, novamente, a todas(os); e) Foi aprovada a inclusão dos 76 

representantes do CRP em órgãos de controle social, nos respectivos temas dos 77 

núcleos, inclusive: Núcleo Questões da Terra / Etnia / Raça - Psicologia Indígena – 78 

Coordenação: Bruno Simões Gonçalves - CRP 06/109975, Membros: Danilo Silva 79 

Guimarães - CRP 06/95800, Elizabeth Passero Pastore - CRP 06/55168, Lumena Celi 80 

Teixeira - CRP 06/24841. Membros Convidados: Emerson de Souza Guarani - 81 

Cientista Social, Vanessa Alvarenga Caldeira – Antropóloga e Veridiana Silva 82 

Machado - CRP 03/4931 - Mestranda em Psicologia na USP. Serão consultadas: 83 

Juliana Barros Brante Carvalho – CRP 06/101026, Célia Zenaide da Silva CRP 84 

06/109332 e Cínthia Cristina da Rosa Villas Boas – CRP 06/107481. Núcleo de 85 

Educação - Coordenação: Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso – CRP 06/4595, 86 

Membros: Alacir Villa Valle Cruces – CRP 06/5508, Ana Carla Cividanes Furlan Scarin 87 

– CRP 06/47625, Flavia da Silva Ferreira Asbahr – CRP 06/62796, Ione Aparecida 88 

Xavier – CRP 06/27445, Luciana Stoppa dos Santos – CRP 06/78466, Regiane 89 

Aparecida Piva – CRP 06/52183, Colaboradores: Beatriz de Paula Souza – CRP 90 

06/7990, Carla Biancha Angelucci – CRP 06/57074, Carmem Silvia Rotondano 91 

Taverna – CRP 06/2756, João Roberto de Souza Silva – CRP 06/98171, Marilene 92 

Proença Rebello de Souza – CRP 06/6133, Mônica Cintrão França Ribeiro - CRP 93 

06/20583, Roseli Fernandes Lins Caldas – CRP 06/10345. Será consultada Adriana 94 

Marcondes Machado – CRP 06/21157. Núcleo de Psicologia do Esporte – 95 

Coordenação: Camila Freitas Teodoro, Membros: Ednei Previdente Sanchez - CRP 96 

06/106480, Colaboradores: Alessandra Dutra de Seixas - CRP 06/45454, Carla 97 

Cristina Ide - CRP 06/53997, Diva Maria Assef dos Santos - CRP 06/18665, Eduardo 98 

Neves Pedrosa de Cillo - CRP 06/46319, Fabiola Matarazzo - CRP 06/32184, Ivan 99 

Sant‟Ana Rabelo - CRP 06/82047, Katia Rubio - CRP 06/48080, Luciana Ferreira 100 

Angelo - CRP 06/42707, Marcelo Correa Abuchacra - CRP 06/102669, Maria Regina 101 

Ferreira Brandão - CRP 06/6637, Sílvia Cristina Alves Andretta - CRP 06/54539, 102 

Simone Sanches - CRP 06/67169 e Victor Cavallari Souza - CRP 06/109575. A mesa 103 

diretora pondera que sejam consultadas as profissionais que estão na gestão/direção 104 

de entidades a fim de clarificar se a colaboração será enquanto entidade ou pessoa 105 

física. Núcleo sobre Assistência Social – os nomes serão apresentados na próxima 106 

plenária. Núcleo sobre Emergências e Desastres – a composição será submetida à 107 

aprovação na próxima plenária. Núcleo Criança e Adolescente – Coordenação: 108 

Gustavo de Lima Bernardes Sales – CRP 06/87121, Membros: Ana Paula Hachich de 109 

Souza - CRP 06/74115, Ariel Barato Gomyde - CRP 06/110958, Gabriela Gramkow - 110 

CRP 06/78662. Colaboradores: Rodrigo Fernando Presotto - CRP 06/86342, 111 

Rosangela de Fatima Villar - CRP 06/8548. Houve indicação dos seguintes nomes 112 

para serem consultados: Fernanda Alves Vargas – CRP 06/82885, Julia Hatakeyama 113 
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Joia – CRP 06/89621, Maria Cristina Gonçalves Vicentim – CRP 06/17754 e Maria de 114 

Lourdes Trassi Teixeira – CRP 06/5722. Núcleo Álcool, Drogas e Medicalização – 115 

Indicou-se para serem consultados: Andrea Maria da Silva – CRP 06/94944 e 116 

Maximiliano Santinelli - CRP 06/111234. Núcleo de Justiça – Coordenação: Regiane 117 

Aparecida Piva – CRP 06/52183, Membros: Rita de Cássia Oliveira Assunção - CRP 118 

06/41621, Colaboradores: Juliana Paula Anastácio Moreira - CRP 06/114305, Lilihan 119 

Martins da Silva – CRP 06/50050, Marília Marra de Almeida - CRP 06/97848 e Paula 120 

Rosana Cavalcante - CRP 06/81724. Convidado: Eduardo Campos Neves da 121 

Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de 122 

São Paulo - AASPTJ. Foi indicada a psicóloga Ana Roberta Prado Montanher – CRP 123 

06/74406. IV) FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – A conselheira 124 

Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, coordenadora do Núcleo de Educação, indica a 125 

psicóloga Monica Cintrão França Ribeiro - CRP 06/20583 para ser representante do 126 

CRP-SP no Fórum Municipal de Educação de São Paulo. Encaminhamento: O 127 

plenário homologou a indicação supramencionada. V) RECOMPOSIÇÃO DAS 128 

COMISSÕES GESTORAS DAS SUBSEDES DE CAMPINAS E GRANDE ABC – 129 

Gustavo de Lima Bernardes Sales indica a psicóloga Suely Castaldi Ortiz da Silva - 130 

CRP 06/60201 a compor a Comissão Gestora da Subsede de Campinas. Já Camila de 131 

Freitas Teodoro indicou Flávia Roberta Eugênio - CRP 06/113673 para fazer parte da 132 

Comissão Gestora da Subsede do Grande ABC. Encaminhamento: As indicações 133 

foram aprovadas por unanimidade do plenário. Deverá ser providenciada pela 134 

secretaria do CRP, imediatamente, as portarias que renomeiam estas comissões 135 

gestoras, com o objetivo de se adequar corretamente às normativas que regem o 136 

Regimento Interno deste CRP. VI) CALENDÁRIO (2º semestre) – Tendo em vista a 137 

necessidade de encerrar o processo de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e 138 

Salários, Luís Fernando de Oliveira Saraiva apresenta proposta de realizar uma 139 

reunião plenária extraordinária no dia 26 de abril, após o encerramento do Fórum de 140 

Gestores. Encaminhamento: O plenário aprovou a inserção da atividade 141 

extraordinária no calendário de reuniões. O departamento de secretaria enviará a 142 

convocação às(aos) conselheiras(os) do XIV Plenário com urgência. VII) FÓRUM DE 143 

GESTORES - Nos próximos dias 25 e 26 de abril serão realizados o Fórum de 144 

Gestores e o Encontro Sede/Subsedes. No sábado o fórum será temático. Durante o 145 

planejamento estratégico foram estabelecidos temas para os fóruns em 2014 e, 146 

portanto, a ideia é construir um calendário. Faz-se necessário definir o tema para o 147 

próximo fórum. Considerando que a Comissão de Acompanhamento de Processos 148 

Legislativos - CAPL apresentou previamente uma proposta estruturada voltada à 149 

“Capacitação da CAPL”, com sugestão de realização no mês de junho, sugeriu-se que 150 

o fórum de gestores em abril seja organizado pela CAPL. Guilherme Luz Fenerich, 151 

http://www.aasptjsp.org.br/
http://www.aasptjsp.org.br/
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coordenador da CAPL, apontou preocupação alusiva à plenária não estar com todos 152 

os núcleos formados, mas, aceitou a recomendação do plenário para realizar o fórum 153 

em abril. A diretoria avaliou que é o momento dos núcleos irem se apropriando. 154 

Encaminhamentos: O Fórum de Gestores de 26 de abril será sobre a Capacitação da 155 

CAPL, organização pela referida comissão. O plenário delibera às Comissões de Ética 156 

(COE), de Orientação e Fiscalização (COF), e de Análise para Concessão do Registro 157 

do Título de Especialista (CATE), que decidam qual o tema será discutido na sexta-158 

feira, 25/04, durante o Encontro Sede/Subsedes: quem assumirá a reunião e a 159 

preparará. Constará na pauta das plenárias subsequentes a definição dos próximos 160 

temas que serão debatidos nos fóruns de gestores. VIII) APAF - ASSEMBLEIA DAS 161 

POLÍTICAS, DA ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANCAS (31 de Maio e 1º de junho de 162 

2014, Brasília - DF) – 8.1) Delegação do CRP-SP - Em razão da realização da APAF 163 

nos próximos dias 31 de maio e 1º. de junho, na capital federal, Brasília, faz-se 164 

necessária a definição da delegação deste CRP SP que representará o XIV Plenário. 165 

Em consonância ao Regimento da APAF e acordo político estabelecido entre os 166 

Conselhos Regionais e Federal nas últimas Assembleias, este CRP deverá indicar o 167 

nome de seus representantes sendo no máximo 5 (3 delegadas(os) e 2 suplentes) que 168 

acompanharão a reunião. A indicação dos nomes ao CFP deve ser feita até o dia 17 169 

de abril de 2014. Das sugestões e exposições do plenário para composição da 170 

delegação: a) Guilherme Fenerich discorre que durante reunião de grupo de trabalho 171 

PL Osmar Terra, a qual contou com a participação dos CRPs de São Paulo, Distrito 172 

Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e equipe técnica do CFP, no momento da 173 

discussão de encaminhamentos, a equipe técnica do CFP apontou que o GT era 174 

órgão consultivo da APAF e que a APAF não é, por lei, deliberativa e sim consultiva, 175 

cujas discussões deveriam ser apreciadas e deliberadas em plenária do Conselho 176 

Federal de Psicologia. b) Entende-se que para compor à delegação deste regional, o 177 

que menos importará são os pontos pautados, vez que se faz necessário garantir a 178 

APAF como um espaço deliberativo e não apenas consultivo. É preciso pensar nas 179 

articulações que se construirão no momento. c) Julga-se a necessidade de 180 

enfrentamento do cenário político, atualmente, fortalecendo o critério de indicação de 181 

pessoas que consigam dialogar com os demais CRPs. d) É preciso pensar nas 182 

articulações da gestão, por isso, defende-se a formação de delegação com visão 183 

macro. e) Defende-se que a delegação se relacione com pessoas responsáveis 184 

previamente pelos pontos de pauta, para ajudar a discussão. f) Considera-se que o 185 

CFP vem anunciando a existência de problemas financeiros e, portanto, há o interesse 186 

do XIV Plenário em saber do que se trata. Pelo exposto, foram acordados alguns 187 

critérios para a formação da delegação, a saber: 1) experiência em APAFs; 2) 188 

facilidade de analisar a condução e direção das discussões; 3) possibilidade de 189 
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mobilização e articulação junto aos outros CRPs. Na sequência, o plenário foi aberto 190 

às indicações de nomes para a delegação do CRP na APAF. Antes disso, a 191 

presidenta, Elisa Zaneratto Rosa, apontou sua dificuldade de participação nos dois 192 

dias de APAF, devido a compromisso de ordem pessoal, o que a impede que estar 193 

presente durante à tarde de sábado, 31 de maio. O plenário compreendeu a situação 194 

e não houve qualquer objeção alusiva à sua participação na Assembleia das Políticas, 195 

da Administração e das Finanças. Os nomes a seguir relacionados foram indicados 196 

pelo conjunto (na ordem alfabética): Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu Bertelli da Silva, 197 

Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Guilherme Luz Fenerich, Joari Aparecido 198 

Soares de Carvalho, Maria Ermínia Ciliberti, Moacyr Miniussi Bertolino Neto e Sandra 199 

Elena Sposito. 8.2) Pontos de Pauta - Concernente à inclusão de pontos solicitados 200 

por este CRP na pauta da APAF, é preciso, urgentemente, remeter os materiais de 201 

subsídio, justificativas dos assuntos, contendo breve explanação e descrição do 202 

objetivo do ponto. Recorda-se que os temas acordados anteriormente pelo plenário 203 

foram: 1) Política de Direitos Humanos do Sistema Conselhos (Inspeção Nacional e 204 

Campanha Nacional); 2) Política de Álcool e Drogas; 3) CREPOP; 4) Ato Médico; 5) 205 

Exame de proficiência; 6) Decisão do STJ sobre avaliação psicologia em concursos 206 

públicos não ser eliminatória em concursos públicos; 7) IV Congresso Brasileiro 207 

Psicologia: Ciência e Profissão. Destacou-se que durante as sessões ordinárias de 208 

maio (23 e 24) prioritariamente serão debatidos os pontos de pauta da APAF. O CFP 209 

informou que no dia 16/04/14 encaminhará a pauta com materiais que darão subsídio 210 

às discussões. Por este motivo, fica combinado entre os membros do plenário que tão 211 

logo chegue a documentação, a diretoria a encaminhará às(aos) conselheiras(os) para 212 

preparação de temas e apresentação em plenária ordinária subsequente. A Secretaria 213 

deverá conferir, previamente, se a(o) conselheira(o) designada(o) estará presente nas 214 

plenárias de maio para que se garanta a discussão e preparação do ponto de pauta da 215 

APAF. Encaminhamentos: Com base na exposição supramencionada, o plenário 216 

resolveu: 1) Ordem de formação da delegação do CRP SP para APAF: Elisa 217 

Zaneratto Rosa, Adriana Eiko Matsumoto, Maria Ermínia Ciliberti, Gabriela Gramkow, 218 

Sandra Elena Spósito, Joari Aparecido Soares de Carvalho e Guilherme Luz Fenerich. 219 

São cinco membros que integram a delegação deste CRP na Assembleia, dessa 220 

forma e respeitando a ordem sugerida pelo plenário, a titularidade fica composta pelas 221 

três primeiras conselheiras citadas. A suplência, dois membros, será ocupada por 222 

Gabriela Gramkow e conselheira(o) a ser consultado, respeitando à ordem em tela. O 223 

prazo para resposta ao CFP é 17 de abril de 2014. 2) Apresentação de subsídios 224 

que ajudem na discussão dos sete pontos inclusos pelo CRP SP na APAF. 225 

Foram designados: a) Aristeu Bertelli da Silva para Política de Direitos Humanos do 226 

Sistema Conselhos (Inspeção Nacional e Campanha Nacional); b) Marília Capponi 227 
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para Política de Álcool e Drogas; c) Maria Ermínia Ciliberti para CREPOP; d) 228 

Guilherme Luz Fenerich para Ato Médico; e) Silvio Yasui e Moacyr Miniussi Bertolino 229 

Neto para Exame de Proficiência; f) Ana Paula Noronha para Decisão do STJ sobre 230 

avaliação psicológica não ser eliminatória em concursos públicos; g) Elisa Zaneratto 231 

Rosa e Luís Fernando de Oliveira Saraiva para IV Congresso Brasileiro Psicologia: 232 

Ciência e Profissão. IX) IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL (4 a 7 233 

de Setembro de 2014, Manaus - AM) – A data limite para envio de trabalhos para o 234 

IV Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que ocorrerá entre os dias 4 e 7 de 235 

setembro de 2014, em Manaus, AM, é dia 30 de abril de 2014. A mesa diretora conta 236 

que solicitou ao Núcleo de Saúde a construção de uma proposta. Encaminhamento: 237 

Referendou-se a participação do CRP-SP na atividade em pauta e determinou-se que, 238 

após a finalização da tarefa pelo Núcleo Saúde, será enviada a sugestão de atividade 239 

por e-mail ao Plenário para consideração. X) COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 240 

GESTORA DA SUBSEDE METROPOLITANA - Bruno Simões Gonçalves foi indicado 241 

para coordenar a Subsede Metropolitana, porém manifesta sua dificuldade relativa à 242 

organização das ações e tarefas, característica que julga primordial para a função. 243 

Para auxiliá-lo, Sergio Augusto Garcia Júnior foi indicado, considerando seu 244 

acompanhamento, desde início, da formação da Subsede de Sorocaba. 245 

Encaminhamento: Foi constituído um GT para debater sobre a composição da 246 

Comissão Gestora, cuja tarefa será fazer um plano de ações e definir como será a 247 

instalação dos trabalhos. A composição do GT é a seguinte: Alacir Villa Valle Cruces, 248 

Bruno Simões Gonçalves, Guilherme Luz Fenerich, Joari Aparecido Soares de 249 

Carvalho, Sergio Augusto Garcia Júnior e um membro da diretoria. XI) 250 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - A mesa diretora apresentou as planilhas de 251 

ações estaduais e regionais do planejamento estratégico para 2014. Submeteu ao 252 

crivo do plenário algumas ações previamente destacadas para assegurar se devem 253 

permanecer como âmbito estadual, no PE das subsedes ou de alguma específica. 254 

Ações destacadas: A) Realizar Roda de Conversa Psicologia e Violência do Estado, 255 

com ênfase nas questões da terra em Sorocaba. B) Dramatização pública sobre 256 

racismo. Posicionamento do plenário: Constar no PE da Subsede de Sorocaba. C) I 257 

Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Posicionamento do plenário: 258 

Constar no PE da Subsede de Bauru. D) Registrar, em todas as subsedes, as 259 

demandas das condições de trabalho e exercício ético da profissão, oriundas das 260 

orientações e fiscalizações realizadas. E) Realizar um Fórum de gestores para 261 

definição de metodologia de ação política junto a movimentos sociais para pactuarmos 262 

princípios e procedimentos de ação em diferentes níveis. F) Realização de um evento 263 

em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - 264 

Abrapee. G) Estruturar rotinas de funcionamento/procedimentos para a CAPL. 265 
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Posicionamento do plenário: Constar somente no PE estadual. H) Mapear (Sede e 266 

Subsedes) os Movimentos Sociais e de Cultura nas temáticas de produção das 267 

cartilhas para parceria na produção de cartilhas populares. Posicionamento do 268 

plenário: Constar somente no PE estadual, porque os Núcleos devem articular para 269 

fazer o mapeamento. I) Realizar levantamento sobre a história da Psicologia no estado 270 

com apoio das subsedes, a ser publicado em plataforma online atualizada ao longo do 271 

processo. Posicionamento do plenário: Constar somente no PE estadual e de todas as 272 

Subsedes. J) Realizar encontros com coordenadores de curso de Psicologia, serviços 273 

escola, supervisores de estágio e professores de ética. Posicionamento do plenário: 274 

Constar somente no PE estadual e de todas as Subsedes. Nesse momento, Camila de 275 

Freitas Teodoro discorreu que fez encontro com os coordenadores de instituições de 276 

ensino superior da região do grande ABC. A notícia foi divulgada no boletim eletrônico 277 

da Subsede. Os convidados para a reunião fizeram uma avaliação bastante positiva 278 

dessa aproximação do CRP. Destacou-se a importância da Subsede fazer articulação 279 

regionalmente, considerando a regionalização, para somente após, avaliar se cabe 280 

organizar um encontro estadual. K) Realizar eventos sobre Psicologia e racismo. 281 

Posicionamento do plenário: Excluir essa ação que está duplicada no PE de todas as 282 

Subsedes. Considerações do plenário: 1) Houve dúvida sobre a ação “Aprimorar 283 

atendimento no „fale conosco‟ do site e avaliar outros mecanismos de atendimento 284 

online” e foi esclarecido que se trata de ação das Subsedes, portanto não figurará 285 

como ação estadual. 2) A mesa diretora explicou aos presentes que é imprescindível a 286 

aprovação do PE nesta plenária e, dessa forma, não será possível incluir mais ações, 287 

o que não significa que novas ações não serão realizadas. Cabe ao plenário avaliar a 288 

importância e deliberar por sua execução. 3) A gerência esclareceu que ações não 289 

contempladas deveriam ir para contingência, como ainda não foi fechado orçamento 290 

em números, seria ideal que os números de ações sejam analisados e incluídos. A 291 

partir de 2014, o CRP deve explicar detalhadamente ao TCU as regras cumpridas ou 292 

não, justificando-as. 4) Bruno Simões Gonçalves pontuou que a discussão das ações 293 

do GT Psicologia e Povos Indígenas foram pensadas com antecedência para o PE, 294 

mas apontou complicações do processo que prejudicou a inclusão/previsão dessas 295 

ações. 5) O corpo diretivo orientou que as discussões não colocam em questão o 296 

mérito das ações, mas sim o método de pactuação. Foi mencionada conversa sobre 297 

as relações de confiança e espaços de pactuação da gestão. 6) Os Núcleos terão 298 

autonomia para olhar as ações prioritárias, verificando mudanças, as quais devem ser 299 

apresentadas em plenária para remanejamento de recursos ou solicitação de verba de 300 

contingência. Encaminhamentos: Por todo o exposto, o plenário deliberou: 1) Ações 301 

de âmbito estadual constarão nas planilhas estadual e das Subsedes para garantir 302 

que tenha alinhamento em sua realização; 2) Não serão incluídas novas ações no PE, 303 



 

 

 9 

pois contraria decisão anterior, exceto Encontro da ABRAPEE e Questões indígenas: 304 

ficam registradas 2 ações: continuidade às ações que vem sendo realizadas com 305 

movimentos indígenas organizados não só de SP, mas basicamente de SP: parceira e 306 

apoio e a outra sobre quatro atividades previstas em diferentes níveis de ações: 307 

conferências, atividades de nível acadêmico, das organizações indígenas que têm 308 

convidados e dentre estas, uma ação de nível internacional. 3) Núcleo Questões da 309 

Terra/Etnia/Raça trabalhará a partir de resultados e verificar sobre necessidade de 310 

remanejamento. 4) Para plenária de junho: será ponto prioritário na pauta o Núcleo 311 

Psicologia e Povos Indígenas, que deve preparar a discussão da política do CRP em 312 

relação às questões étnico-raciais. O que são ações do CRP, o que são apoios e o 313 

que será parceria. 5) A plenária poderá remanejar recursos ou deliberar sobre verba 314 

de contingência. Identificar o que é estruturante e que precisa aprovar em plenária. 6) 315 

Registrado o apoio ao Congresso da Abrapee pois já tinha sido deliberado em PE 316 

(apoiados em parceria). 7) Aprovadas ações de todas as Subsedes e Sede, 317 

considerando as alterações debatidas nesta plenária. 8) As ações das subsedes que 318 

estão com outro nome: exemplo fazer ação de forma descentralizada é possível 319 

mudar tipo de ação e não a concepção da ação. 9) Aprovados os responsáveis do PE, 320 

conforme planilha apresentada e houve modificação nos responsáveis das seguintes 321 

ações: A) 4 rodas de conversa sobre saúde indígena visando orientação e formação 322 

para os trabalhadores da área indígena de São Paulo. Responsáveis: Bruno Simões 323 

Gonçalves e adicionado Moacyr Miniussi Bertolino Neto (Núcleo de Saúde). B) Rever 324 

o convênio com o MP e incluir orientação aos promotores quanto às atribuições do 325 

CRP em relação à orientação e fiscalização. Responsáveis: Graça Maria de Carvalho 326 

Camara (COF), Guilherme Luz Fenerich (COF) e Maria Ermínia Ciliberti (CPP). C) 327 

Elaborar e publicizar Notas técnicas com relação às diferentes atuações da psicologia, 328 

de acordo com as prioridades estabelecidas neste plano. Responsáveis: Regiane 329 

(Núcleos de Justiça) e Gustavo (NCA). D) Realizar Oficina específica para psicólogos 330 

da Fundação CASA. Responsáveis: Gustavo de Lima Bernardes Sales (Núcleo 331 

Criança e Adolescente) e adicionado Moacyr Miniussi Bertolino Neto (Núcleo de 332 

Saúde). E) Marcar posicionamento junto à Associação Brasileira de Ensino de 333 

Psicologia - ABEP, Instituições de Ensino Superior, Conselho Regional dos 334 

Estudantes de Psicologia - COREP contra o exame de proficiência e estratégias de 335 

qualificação da formação. Responsáveis: Silvio Yasui (Núcleo Formação) e adicionado 336 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto (Núcleo de Saúde). F) Realizar encontros com 337 

coordenadores de curso de psicologia, serviços escola, supervisores de estágio e 338 

professores de ética. Responsáveis: Silvio Yasui (Núcleo Formação) e adicionada 339 

Gabriela Gramkow (COE). G) Criar seção sobre História e Memória da Psicologia 340 

brasileira no Jornal Psi. Responsáveis: Janaína Leslão Garcia (Comunicação) e 341 
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adicionado José Agnaldo Gomes. H) Definir a concepção politica da Ouvidoria. I) 342 

Estabelecer o plano de implantação da Ouvidoria (1º semestre). J) Selecionar e 343 

implantar a Ouvidoria (2º semestre). K) Sensibilizar a categoria e a sociedade sobre os 344 

objetivos da Ouvidoria. Responsáveis: Diretoria e Aristeu Bertelli da Silva. Os nomes 345 

dos responsáveis deliberados acima e nas demais ações de âmbito estadual 346 

constarão na planilha final do planejamento estratégico. XII) ULAPSI - UNIÃO 347 

LATINO AMERICANA DE ENTIDADES DE PSICOLOGIA – Foi informado pela 348 

conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa que ela e Adriana Eiko Matsumoto 349 

participarão da Assembleia da Ulapsi, que ocorrerá dia 12 de maio de 2014, na 350 

Guatemala. Dentre os assuntos que serão discutidos, frisou-se a importância de 351 

pensar o protagonismo da Ulapsi voltado ao posicionamento sobre as questões 352 

importantes da América Latina. Encaminhamento: Devido ao adiantado da hora, as 353 

questões preparadas pelas representantes que participarão da Assembleia da Ulapsi 354 

serão enviadas por e-mail às(aos) conselheiras(os). XIII) COMISSÃO DE POLÍTICAS 355 

PÚBLICAS - A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa ressaltou que se trata de 356 

deliberação do Congresso Nacional da Psicologia institucionalizar a Comissão de 357 

Políticas Públicas (CPP), com a qual a diretoria entende que o Centro de Referência 358 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP tem íntima relação. 359 

Historicamente o CREPOP foi acompanhado por membro da diretoria e nesta gestão 360 

ficou a conselheira vice-presidenta Maria Ermínia Ciliberti como responsável. 361 

Considerando que a Comissão de Políticas Públicas terá um grande trabalho, não 362 

executivo, mas de tentar articular todos os temas, com muitas ações relacionadas ao 363 

CREPOP e à COF, Maria Ermínia Ciliberti também ficou na Coordenação dessa 364 

Comissão e defende que a conselheira tesoureira Adriana Eiko Matsumoto assuma 365 

sua suplência. Encaminhamento: O plenário consentiu com a proposta e indicou para 366 

compor a Comissão de Políticas Públicas: Dário Henrique Teófilo Schezzi, Joari 367 

Aparecido Soares de Carvalho, Sandra Elena Spósito e Sergio Augusto Garcia Júnior. 368 

A conselheira Maria Ermínia Ciliberti ficará com a tarefa de contatar essas pessoas. 369 

XIV) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES: O plenário concedeu 370 

parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 371 

206409006 (CRP 06/93114), 806009770 (CRP 06/94575), 806715591 (CRP 372 

06/95565), 706715677 (CRP 06/76284), 6015705 (CRP 06/110601), 475 (CRP 373 

06/6585, concedeu parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os 374 

seguintes protocolos: 597 (CRP 06/90657), 106505628 (CRP 06/16906), 506815006 375 

(CRP 06/115343), 106415480 (CRP 06/78129), 206815228 (CRP 06/86902) e 376 

6715437 (CRP 06/81939) e considerou que não se aplica o pedido de 377 

credenciamento de site para os seguintes protocolos: 6014984 (CRP 06/48198), 378 

401612861 (CRP 06/60298), 306209546 (CRP 06/60494), conforme folha anexa que é 379 
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parte integrante desta ata. XV) TEMAS PARA A PRÓXIMA PLENÁRIA – Como não 380 

houve tempo hábil para dar continuidade à discussão de alguns assuntos, serão 381 

repautados: Comissão de Avaliação de Título de Especialista – CATE, Recomposição 382 

da Comissão de Direitos Humanos, Análise de Conjuntura, Roteiro para entrega de 383 

CIP e GT Assuntos Financeiros. Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira 384 

presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luís 385 

Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada 386 

pelos demais presentes. São Paulo, doze de abril de dois mil e catorze. 387 
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