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ATA 1782ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às nove horas e quarenta 1 

minutos, realizou-se a milésima setingentésima octogésima segunda reunião 2 

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

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 20 conselheiras(os), sendo 4 

essas(es) efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas(os): Ana Paula Porto Noronha, 5 

Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto Rosa, Ilana Mountian, Janaína Leslão 6 

Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, 7 

Maria Ermínia Ciliberti, Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa 8 

Valle Cruces, Bruno Simões Gonçalves, Gustavo de Lima Bernardes Sales, 9 

Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Luiz Eduardo Valiengo 10 

Berni, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, 11 

Regiane Aparecida Piva e Silvio Yasui. Também acompanhou a presente sessão o 12 

gestor da Subsede do Grande ABC: Reginaldo Branco da Silva, conforme lista de 13 

presença anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 14 

1.1) Justificativa de ausências - Foram consideradas as justificativas de ausência 15 

das(os) demais conselheiras(os): Adriana Eiko Matsumoto, Gabriela Gramkow, 16 

Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz Fenerich, José Agnaldo Gomes, 17 

Camila de Freitas Teodoro, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Sandra Elena Sposito e 18 

Sérgio Augusto Garcia Junior. Conselheira Ana Maria Falcão de Aragão – está 19 

desligada conforme registrado na ata da milésima setingentésima sexagésima 20 

terceira Reunião Plenária Ordinária de onze de abril de dois mil e catorze. II) 21 

APROVAÇÃO DAS ATAS 1731ª (19/10/13), 1740ª (06/12/13) e 1741 ª (07/12/13) - 22 

Foi esclarecido pelo conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva que, 23 

conforme o regimento interno, as atas devem ser assinadas por todos os 24 

conselheiros que estiverem presentes na plenária da qual a ATA se refere. 25 

Encaminhamento: Isso será adotado nas ATAS a partir de janeiro de 2014. Feitas 26 

as sugestões de alterações indicadas pelos presentes, homologou-se as atas 1731ª 27 

(de 19/10/13), 1740ª (de 06/12/13) e 1741ª (de 07/12/13). III) DIA DO PSICÓLOGO 28 

– 3.1) Desdobramentos da Reunião DO GT Caravanas - Gustavo de Lima 29 

Bernardes Sales conta que o GT Caravanas já realizou duas reuniões. Na ultima 30 

reunião foi criado um mini grupo para deliberar pelas ações mais urgentes. Uma 31 

delas foi com relação ao folder. Há subsedes que ainda não remeteram as 32 

informações de suas atividades para incluir no folder. O Grupo definiu que as 33 

atividades programadas antes de 20 de agosto não serão incluídas no folder por 34 
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causa da data estimada que os psicólogos vão recebê-lo. A outra era com relação 35 

ao Projeto: Elisa explicou que é uma ação que visa conhecer a prática do psicólogo 36 

com a finalidade de montar uma mostra permanente ou ainda um DVD ou 37 

documentário. Foi sugerida a frase “Psi todo dia onde e como você faz” para o 38 

profissional refletir sobre ela e respondê-la gravando um vídeo que será postado em 39 

um portal a ser elaborado futuramente. Nessa reunião, o minigrupo também já 40 

passou ao supervisor de eventos, Sérgio Valério, os indicativos de como criar um 41 

tutorial para a categoria gravar esses vídeos e os critérios. Com o lançamento desse 42 

projeto, em todas as atividades que o CRP realizar, deve-se estimular a participação 43 

da categoria, fazendo a chamada também nos boletins. O portal poderá ter um mapa 44 

que auxilie na identificação dos locais que já têm gravação. Com relação à 45 

homenagem a psicólogas(os), não foram estabelecidos os critérios, mas o grupo 46 

avaliou que a homenagem poderia compor o Dia do Psicólogo de 2015 como um 47 

dos produtos desse processo, uma vez que o IV Congresso Brasileiro de Psicologia: 48 

Ciência e Profissão, que ocorrerá em novembro, na Universidade Nove de Julho, em 49 

São Paulo, irá homenagear psicólogos neste ano. Na visita da caravana, pensou-se 50 

em aproveitar também e realizar outras ações do CRP. Pode-se levar um mural para 51 

as pessoas fazerem registros na hora, por exemplo. Uma das ideias é fazer uma 52 

estação interativa ou painéis, mas será necessário deliberar a respeito dos critérios 53 

de onde realizar a caravana. O GT também acha importante constituir um grupo para 54 

avaliar as práticas contadas/gravadas pelos profissionais. Na reunião surgiu a 55 

proposta de também colher os vídeos durante a realização do IV CBP. 56 

Considerações do Plenário sobre folder: 1) muita informação no folder; ficou poluído, 57 

mas destas muitas não estão divulgadas na agenda do site.  2) Incluir um chamado 58 

que terá mais eventos no decorrer no ano e solicitar à categoria que acompanhe 59 

pelo link (divulgar o endereço eletrônico). 3) A capa do folder traz dados que se 60 

repetirão em seu interior. A proposta é caracterizar somente com a comemoração ao 61 

Dia do Psicólogo. caravana: 4) Há poucos materiais do CRP disponíveis para serem 62 

distribuídos nessas futuras ações. Será necessário produzir mais. 5) Enviar a 63 

caravana somente para locais que já tenham psicólogos organizados ou com alta 64 

concentração ou ainda com muitos  usuários do serviço de Psicologia. portal: 6) É 65 

importante ter um lembrete para as Subsedes sobre os locais que não gravaram os 66 

vídeos para pensar uma ação local. 7) Para a elaboração do mapa que representará 67 

os locais de gravação dos vídeos, houve a sugestão de usar como referência para 68 

essa ferramenta, o Museu da Pessoa. Maria Ermínia Ciliberti explicou que neste 69 

portal as pessoas podem interagir com os depoimentos gravados. Todavia, Ilana 70 

Mountian ponderou que habilitar comentários nos vídeos implicará em verificar a 71 

estrutura do CRP no que concerne a definir qual funcionário ficará responsável por 72 
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essa tarefa. arte: 8) Ilana Mountian propôs adicionar um desenho de divã para fazer 73 

referência à psicologia clínica. Reprovou-se a imagem de remédio na arte. Para não 74 

haver questionamentos à categoria sobre a arte, Marília Capponi, suscita a 75 

importância de o plenário se atentar às imagens e a informação que ela transmitirá. 76 

Elisa Zaneratto Rosa sugere categorizar as áreas não por temas mas por processos 77 

de trabalho, gestão, formação, na defesa dos direitos humanos, práticas de 78 

avaliação, etc. Foi proposto que os desenhos façam referência às áreas que esta 79 

gestão se comprometeu com a categoria. projeto: 9) Para Joari Aparecido Soares de 80 

Carvalho, é um projeto estruturante, que resultará em um importante material da 81 

gestão, portanto, para ele, não poderá somente trabalhar com vídeos, mas discutir a 82 

fonte, método, fazer uma mostra dirigida. É bastante promissor e envolverá em torno 83 

de 2 anos e meio de dedicação. 10) Sobre a homenagem, Maria Ermínia Ciliberti 84 

sugere abrir para a categoria indicar ou ainda inserir a possibilidade de homenagem 85 

a coletivos que criaram ações em regiões e atuam há muitos anos, por exemplo.11) 86 

A mesa diretora entende que não há necessidade de se deliberar pela criação de um 87 

novo grupo para aprovar/reprovar os vídeos do projeto, pois o GT Caravanas já foi 88 

constituído para esse fim. Encaminhamentos: a) Segunda-feira, dia 21 de julho, é a 89 

data limite para as Subsedes enviarem as informações de suas atividades 90 

programadas para o Dia do Psicólogo ao departamento de comunicação e 91 

secretaria. O folder divulgará somente título do evento, cidade e dia. b) Em todo 92 

material de divulgação deverá constar um texto que apresente o projeto “Psicologia 93 

Todo Dia em Todo Lugar”, após seu lançamento. c) O departamento de 94 

comunicação deverá fazer uma segunda proposta de folder sem excesso de 95 

informações e que contemple: a convocatória da Assembleia Orçamentária - isso 96 

desonerará o CRP com a postagem da carta de convocação desta Assembleia; uma 97 

mensagem parabenizando o psicólogo pelo seu dia; menção à essa comemoração 98 

na capa do folder; retirar a frase SUA SUBSEDE na parte interna do folder; d) 99 

Tarefas ao GT Caravanas: Avaliar a possibilidade e disponibilidade de verba para 100 

produzir algum item à categoria que marque o projeto. O plenário sugeriu camisetas, 101 

bótons, bandanas ou adesivos. Ponderou que o adesivo terá maior alcance e seu 102 

custo é menor; na arte do projeto, avaliar e definir as categorias relativas aos tipos 103 

de práticas respeitando essas duas ideias áreas e processos de trabalho buscando 104 

fazer a categoria se reconhecer nos desenhos temáticos os identificando com 105 

processos de trabalho; Avaliar a nova proposta de folder criada a partir das 106 

considerações deste plenário, inclusive o que deverá constar na capa; Deixar claro o 107 

mote/objetivo do projeto para lançá-lo; e) A longo prazo o GT também deverá: 108 

Qualificar a inclusão dos estudantes e usuários no projeto; Como será o caráter 109 

interativo do projeto; amadurecer a ideia de homenagem; os critérios dos locais que 110 



 

 

 4 

iremos conhecer as praticas; Fazer um vídeo do lançamento do projeto para exibir 111 

nos eventos e atividades. 3.2) Recomposição do GT Caravanas - O conselheiro 112 

Joari Aparecido Soares de Carvalho e a conselheira Marília Capponi solicitaram a 113 

saída desse grupo. Encaminhamento: O plenário consentiu com o exposto por eles. 114 

Fica registrado que Joari se dispôs a ajudar o grupo desde que seja de maneira 115 

pontual e com uma tarefa definida e clara. 3.3) Atividades da região metropolitana 116 

em comemoração ao Dia do Psicólogo - Bruno Simões, que está coordenando o 117 

Grupo de Discussão que visa constituir a Comissão Gestora da Subsede 118 

Metropolitana, informou as atividades pensadas para comemorar o Dia do Psicólogo 119 

na região metropolitana. Serão nos dias 26, 27 e 28/08, respectivamente em 120 

Guarulhos, São Paulo e Osasco. Está aguardando a definição dos locais pelo 121 

departamento de eventos do CRP para repassar ao departamento de comunicação 122 

e, dessa forma, incluir no folder. Como a proposta das atividades foi divulgada aos 123 

conselheiros da região metropolitana, o plenário apresentou algumas considerações, 124 

dentre elas, que o Dia do Psi deve ser como um festejo, de comemoração e não 125 

fazer mesa de debate, porém a mesa diretora explicou que o desenho das 126 

atividades foi pensado no sentido da relação dos temas com as regiões. Por isso o 127 

título: sofrimento humano nos grandes centros urbanos. Encaminhamento: Como 128 

só constará o nome da atividade no folder, o Grupo de Discussão da Comissão 129 

Gestora Metropolitana poderá avaliar as contribuições do plenário no que concerne 130 

a realização de atividade cultural ou debate, se a abordagem será psicoterapia ou 131 

clínica ampliada, bem como indicação de nomes para as mesas. IV) 132 

REPRESENTAÇÕES DO CRPSP - O plenário apreciou o conjunto de 133 

representações desta autarquia em órgãos de controle social, fóruns e outros 134 

espaços de articulação da gestão. Dos destaques do plenário aos espaços de 135 

representação: 1) Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas, 136 

representante Giseli de Fátima Assoni: Gustavo Sales informa que Giseli foi 137 

aprovada em concurso público e possivelmente se mudará para região do ABC. 2) 138 

Inclui-se a representação no Conselho Estadual de Assistência Social que é 139 

ocupada por Rita de Cássia Oliveira Assunção. 3) Será conferido junto ao 140 

representante do CRP SP no Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e 141 

Álcool SP – COMUDA, Bruno Logan Azevedo, sobre o lugar de suplência no 142 

Comuda. Há informação de que nas normativas do Comuda não conste a existência 143 

de suplência para representantes de conselhos profissionais. 4) Sobre o Conselho 144 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) não houve 145 

indicação de representante para o biênio 2013-2015, as eleições foram realizadas 146 

em junho de 2013, porém o CRP SP integra a Comissão de Violência Policial e 147 

Letalidade, cuja representante é Adriana Eiko Matsumoto. 5) Conselho Penitenciário 148 
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do Estado de São Paulo – o plenário entende que para o CRP não interessa estar 149 

neste espaço de representação e, portanto, fará seu desligamento. Previamente, 150 

porém, a diretoria deve chamar os atuais representantes (Arlindo da Silva Lourenço, 151 

Fernanda Lou Sans Magano e Maria Nilsa Alves Pereira) para uma reunião. O 152 

Mandato atual é até 2015 (de 4 anos). 6) Núcleo Metropolitano do Fórum sobre 153 

Medicalização da Educação e da Sociedade – feita uma avaliação de importância da 154 

manutenção do CRP SP neste espaço. O Núcleo de Educação discutiu que poderia 155 

participar do referido Núcleo Metropolitano sobre Medicalização por meio da 156 

representante indicada, Maria Rozinete. 7) FETSuas - Fórum Estadual dos 157 

Trabalhadores da Assistência Social – será conferida a representação indicada por 158 

Campinas, pois não se trata de representação regional. Joari Aparecido Soares de 159 

Carvalho é o representante atual deste plenário. O Núcleo de Assistência Social 160 

(NAS) deve avaliar a respeito. 8) Serão adicionados à tabela de representações os 161 

Subgrupos Temáticos da Associação Paulista de Saúde Pública, que contam com 162 

representação desta autarquia. São eles: Drogas - Bruno Logan Azevedo (CRP 163 

06/112009); Fundação Casa - Julia Hatakeyama Joia (CRP 06/89621); Manicômios 164 

(NS) e Genocídio (NQET). 9) Frente Estadual da Luta Antimanicomial, núcleo Leste 165 

(Piracicaba, Limeira Rio Claro e Região) – a manutenção de representação neste 166 

espaço, ocupada por Suely Castaldi de Ortiz da Silva, será conferida por Gustavo 167 

Sales. 10) A representação do CRP SP no Núcleo Regional da ABEP no ABC, 168 

ocupada por Isabel Amaral, será compreendida no rol de representações 169 

institucional. 11) Houve defesa para que o CRP ocupe vaga nos seguintes lugares: 170 

(a) Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; (b) espaços de 171 

representação na área de Educação; (c) espaços de representação na área de 172 

Criança e Adolescente, e (d) espaços de representação sobre o racismo. 12) Sobre 173 

os representantes regionais (Assis e São José do Rio Preto) no Conselho Municipal 174 

de Álcool e Drogas - COMAD registra-se a recomendação para que estes sejam 175 

inseridos no egroup e recebam informações alusivas às reuniões do subnúcleo 176 

Álcool e outras Drogas. 13) O plenário foi cientificado que provavelmente a partir de 177 

2015 o CRP SP não participará do Conselho Estadual de Saúde, pois já está a três 178 

mandatos e outros CRs pedem revezamento. 14) Sobre a participação do CRP no 179 

Grupo de Estudos sobre Aborto, o Núcleo Sexualidade e Gênero informou que a 180 

psicóloga Daniela Pedroso, membro do NSG, já realiza representação no GEA 181 

desde a sua fundação, mas não representa nenhuma entidade. As reuniões são 182 

mensais. O grupo, que inicialmente era de estudos, mas que atualmente contribui 183 

para diversas questões legais relacionadas às políticas de direitos reprodutivos (DR), 184 

contribuiu para debates sobre a legalização dos abortos em casos de anencefalia e 185 

na reforma do Código Penal no que diz respeito as questões sobre abortamento e 186 
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criminalização da mulher e DR. Contribuíram para a construção da Norma Técnica 187 

06/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - Ministério da Saúde - sobre 188 

a aprovação do Estatuto do Nascituro, posicionando-se contra e apontando o 189 

retrocesso de tal projeto, sendo uma violação aos direitos da mulher. O GEA 190 

também é um contribuinte da revista SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso 191 

da Ciência, havendo um núcleo temático da revista sobre aborto. Segundo Daniela, 192 

um dos membros participantes do GEA, uma psicóloga chamada Raquel Moreno, 193 

que tem uma atuação bastante tumultuada no GEA e parece se colocar enquanto 194 

representante do CRP. O NSG esclarece que não foi deliberado em nenhum 195 

momento pelo NSG ou pela antiga Comissão de Sexualidade e Gênero que esta 196 

pessoa seria representante do CRP neste espaço, portanto, se ela se posiciona 197 

deste modo, não é legítimo e bastante preocupante. Retoma a importância, portanto, 198 

de que a Daniela Pedroso, que atua em consonância com a política do CRP no que 199 

diz respeito às questões de gênero e direitos reprodutivos, se posicione no GEA 200 

enquanto representante desta autarquia. 15) Sobre a Rede Ecosol Moacyr informou 201 

que há representante, Joana Pagliarini. Encaminhamento: 1) Os núcleos, 202 

comissões e grupos de trabalho têm a tarefa de conferir o conjunto de 203 

representações institucionais a fim de identificar quem é o representante relacionado 204 

à sua área de atuação, pois devem atuar de acordo com trabalho do núcleo. 2) 205 

Decidiu-se que o CRP SP continuará participando da Plenária Municipal de São 206 

Paulo e da Plenária Estadual de Saúde e, para este lugar, incumbe sua atual 207 

representante no CES (Teresa Cristina Lara) para fazê-lo. 3) Designou-se ao Núcleo 208 

Questões da Terra/Etnia/Raça que verifique as representações sobre racismo para 209 

aproximação em órgãos/espaços que promovem este debate. 4) Foram aprovadas 210 

em bloco as representações indicadas para: 4.1) Conselho Estadual de Políticas 211 

sobre Drogas (CONED) - Bruno Logan Azevedo como titular e Bruno Ramos Gomes, 212 

como suplente. 4.2) Núcleo Metropolitano do Fórum de Medicalização - Maria 213 

Rozinete. 4.3) Grupo de Monitoramento Fundação Casa - conselheira Gabriela 214 

Gramkow. 4.4) Câmara Técnica de Bioética do Cremesp - conselheira Gabriela 215 

Gramkow. 4.5) Grupo de Estudos sobre Aborto - Daniela Pedroso. 4.6) Rede Ecosol 216 

-  Joana Pagliarini. 5) Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool 217 

de São Paulo – não foi referendado o nome de Lucas Cardoso Volpi como suplente, 218 

pois conforme explicado, o assunto deverá ser conferido pelo Subnúcleo Álcool e 219 

Drogas junto a Bruno Logan Azevedo que trouxe a necessidade desta indicação. 6) 220 

O plenário poderá enviar propostas de assuntos a serem pautados durante o Fórum 221 

de Gestores sobre políticas públicas. V) MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO 222 

ESTRATÉGICO – 5.1) Avaliação do PE - Núcleos, Comissões e GTs - A mesa 223 

diretora aponta que alguns núcleos e comissões ainda não realizaram avaliação e 224 
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monitoramento do planejamento estratégico. Há exigência do TCU (Tribunal de 225 

Contas da União) quanto à prestação de contas das ações planejadas, realizadas ou 226 

não concretizadas. Por esse motivo, é preocupante quando se constata que há 227 

ações do plano estratégico que não foram avaliadas. É preciso pactuar para que os 228 

núcleos e comissões tomem o planejamento estratégico como orientador de seu 229 

trabalho. Se tiver alguma ação que não for realizada, é necessário que se justifique. 230 

Faz-se necessário avaliar qualitativamente, mas é indispensável que todos tenham 231 

impresso o plano estratégico estadual a fim de que possam realizar o plano de 232 

execução de suas atividades, apontando: o que vai ser realizado, o que não será e 233 

as razões disso. Durante este mês todos os núcleos e comissões devem fazer a 234 

avaliação de suas ações para serem evitados problemas com a auditoria e a 235 

prestação de contas junto ao TCU. É preciso traduzir o trabalho em um plano de 236 

ações dos núcleos e coletivos. A indicação é que esta pauta seja retomada na 237 

próxima plenária. É fato que muitas vezes o coletivo deste plenário é chamado para 238 

cuidar de pautas do cotidiano que não foram previstas, mas é necessária a 239 

apreciação do planejamento estratégico. Para o próximo planejamento, a diretoria já 240 

está verificando outro modo de fazê-lo, que será discutido oportunamente. 241 

Considerações do plenário: 1) Bruno Simões Gonçalves recorda a todos que na 242 

plenária de 14/04/14 (1764ª Plenária) as ações do Subnúcleo Indígena seriam 243 

tratadas em junho, porém não houve tempo para este debate e, neste momento, 244 

solicita fazê-lo. Relaciona as ações a serem realizadas que estão previstas no 245 

planejamento estratégico e as previstas como verba de contingência e 246 

recomendadas pelo Núcleo à aprovação. Das aprovadas no Planejamento: - ação 247 

4.5.9 - Realizar atividade sobre direitos humanos e índios com ênfase em violência 248 

de Estado. Em fase de elaboração pelo GT Psicologia e Povos indígenas. - ação 249 

4.5.11, refere-se a duas rodas de conversa com o movimento “indígenas” e com 250 

ênfase em violência do Estado. - 4.6.7 Apoiar movimento indígena. Estão sendo 251 

elaboradas duas atividades a serem realizadas no segundo semestre de encontros 252 

com lideranças na aldeia como forma de aprofundar o diálogo e aprofundamento da 253 

realidade indígena por parte dos psicólogos. Uma será realizada em São Paulo e a 254 

outra em Bauru. As atividades já aprovadas pelo Núcleo Questões da Terra, Raça e 255 

Etnia a serem remanejadas ou entrarem como verba de contingência, são: a) 256 

Realização do Fórum Indígena de São Paulo em parceria com a Rede de Atenção à 257 

Pessoa Indígena da USP. b) Lançamento do livro Psicologia e Povos Indígenas e 258 

caderno de referência sobre questões relativas à terra em IV Conferência 259 

Internacional de Psicologia Comunitária de Fortaleza. 2) Bruno apresenta, também, 260 

o pleito concernente à realização de atividade para lançamento de caderno temático 261 

sobre genocídio da juventude negra. O caderno será realizado com base na 262 
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transcrição da atividade realizada em maio. Outrossim, está previsto um evento de 263 

lançamento para 27 de novembro, próximo ao 20 de novembro, Dia da Consciência 264 

Negra. Trata-se de complemento à ação planejada de número 4.5.10 (Realizar 265 

atividade sobre  genocídio da população negra). Na avaliação do núcleo, o 266 

lançamento desse caderno é estratégico para sedimentação do tema no Conselho e 267 

um avanço com essa pauta na luta por Direitos Humanos. A Comissão de Direitos 268 

Humanos aprovou essa solicitação em sua última reunião. Resgata-se que há 269 

planejada a produção de dois cadernos temáticos, conforme ação 2.1.23. 270 

Participando de evento em Fortaleza com os cadernos de referências, o Núcleo 271 

acredita na possibilidade de abrir frentes da luta pela terra e criar Redes Latino-272 

americanas - rede de Psicologia Rural com a Ulapsi. Requer-se o atendimento às 273 

demandas assinaladas. 3) A mesa diretora recomenda a todos a necessidade de 274 

destacar a ação e verificar como eventual ação não realizada será justificada. É 275 

preciso dizer quais foram as ações canceladas e o porquê foram inviabilizadas, 276 

explicitando os motivos externos. O Núcleo Questões da Terra, Etnia e Raça precisa 277 

dizer qual a proposta para participar da Conferência Internacional de Psicologia 278 

Comunitária para lançamento de materiais, apresentando número de pessoas e 279 

material para o evento. Indica-se que esta ação seja justificada no centro de custo 280 

como: participar de congressos de outras entidades. A ação de apoio/parceria ao 281 

Fórum Indígena de São Paulo pode compor a rubrica relacionada a ação do 282 

movimento indígena. 4) Moacyr Miniussi Bertolino Neto informa que algumas ações 283 

previstas de responsabilidade do Núcleo de Saúde foram transferidas para 2015 284 

como no caso da ação 4.7.25 (promover ao menos um evento em parceria com a 285 

UMPS para discutir a criação de conselhos populares), que a União do Movimento 286 

Popular de Saúde - UMPS cancelou o evento e adiou para 2015. No que se refere à 287 

ação 4.7.31 (apoiar o Reestabelecimento da Frente Parlamentar Antimanicomial em 288 

conjunto com a Frente, Rede Ecosol, UMPS e Fórum de Patologização) anuncia a 289 

dificuldade desse apoio em 2014 por ser ano eleitoral em 2014. 5) Joari Aparecido 290 

Soares de Carvalho faz apresentação do monitoramento das ações relativas ao 291 

Núcleo de Assistência Social. Conta que a ação de defesa e proteção civil foi 292 

realizada, embora as conferências da área acontecerão até o final do ano. Outras 293 

ações estão em andamento. Há ação estruturante, evento sobre Psicologia e 294 

políticas públicas que está agendado para este ano e, portanto, encontra-se em 295 

andamento. O Núcleo de Assistência Social está organizando, porém esta ação será 296 

concretizada no ano de 2015 para otimizar recursos e juntá-la com outras atividades. 297 

Menciona preocupação com duas ações alusivas a: pessoas com deficiência e 298 

oficina de envelhecimento, que não têm indicação de colaboradores para viabilizá-299 

las. É preciso fazer articulação com as Subsedes em relação à Defesa Civil, o que 300 
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ainda não ocorreu. 6) Regiane Aparecida Piva anuncia que a ação sobre Escuta de 301 

Crianças e Adolescentes está sendo realizada em conjunto com o Núcleo de Justiça, 302 

e por isso, no monitoramento deve constar em andamento (na cor amarela). 7) A 303 

mesa diretora esclarece que em planejamento estratégico há dois cadernos 304 

temáticos aprovados e na época foi pensada a elaboração de um caderno temático 305 

sobre NASF. O outro caderno pode ser acerca do tema genocídio, considerando que 306 

já houve evento para fazer as transcrições e a proposta de fazer no dia 20 de 307 

novembro, o lançamento. 8) Existe, também, planejadas a produção de duas 308 

cartilhas para os usuários, a partir de material produzido pelo Crepop: álcool e 309 

drogas, e educação. O Subnúcleo de Drogas indaga se pode fazer contato com o 310 

Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário - IBEAC para a execução da 311 

cartilha. A mesa diretora elucida que o IBEAC decidiu cessar os trabalhos com o 312 

CRP. O assunto será pautado em reunião de diretoria para verificação de empresa 313 

em prol da publicação das cartilhas populares. 9) Joari relembra que já estão sendo 314 

trabalhados os materiais do Crepop a respeito da temática assistência social, pelo 315 

Núcleo. Considera a importância de um estoque mínimo de materiais para 316 

distribuição ao público que a ação almeja alcançar. Por isso, é necessário justificar a 317 

solicitação de remessa indicando para quê e para qual destino. Encaminhamento: 318 

Os membros do plenário, considerando o exposto, decidiram por: 1) Aprovação de 319 

caderno temático sobre Genocídio. 2) Contemplar as ações indígenas suscitadas por 320 

Bruno Simões Gonçalves. 3) Criar uma nova categoria no monitoramento do 321 

planejamento identificada pela cor roxa para: ações não realizadas por questões 322 

externas. 4) Os núcleos, comissões e grupos de trabalho devem trabalhar neste 323 

material de monitoramento, pois o assunto será pauta da próxima plenária. 5) Pautar 324 

em reunião de diretoria a definição de empresa para produção de cartilhas 325 

populares, conforme previsto em planejamento: ação 3.3, 3.3.1 e 3.3.2. VI) PL 30 326 

HORAS – Elisa Zaneratto Rosa conta que a Federação Nacional dos Psicólogos - 327 

Fenapsi estava fazendo negociação para votação desse PL em agosto ou setembro, 328 

porém a assessoria parlamentar do Conselho Federal de Psicologia agendou 329 

diretamente e sem a participação da Fenapsi a votação para o dia 15 de julho, que 330 

foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania - CCJC. Existem 331 

5 sessões para recursos e emendas. Se não houver qualquer acontecimento o PL 332 

irá para sanção presidencial. Essa notícia foi amplamente divulgada pelo CRP SP, 333 

considerando os manifestos da Fenapsi e a mobilização da categoria em São Paulo. 334 

O Núcleo Mundo do Trabalho fez reunião antes da aprovação na CCJC, que contou 335 

com a participação de Fernanda Magano, que compõe a Fenapsi. O CRP contatou o 336 

Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo - SinPsi buscando conseguir 337 

audiências com deputados federais, pois há mobilização do Governo para que não 338 
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seja sancionado. Soube de uma movimentação para que haja recursos e o PL volte 339 

ao plenário. Foi criado um manifesto pelo SinPsi,  assinado juntamente com Fenapsi 340 

e CRP SP. O texto não veio para apreciação do CRP e há dúvida quanto à 341 

assinatura conjunta, visto que este manifesto é nacional e destinado a todos os 342 

deputados federais. Vê-se necessária a definição de estratégias neste momento. 343 

Posicionamentos do plenário: Maria Ermínia Ciliberti suscita que é importante 344 

lembrar da política com o campo sindical e fazer análise da relação com o 345 

movimento sindical, anterior ao governo Lula. Atualmente as negociações no campo 346 

sindical são feitas com as sete Centrais Sindicais, o que traz questões para a 347 

negociação do PL junto apenas à FENAPSI e ao SinPsi. Para Joari Aparecido 348 

Soares de Carvalho esse assunto envolve outros agentes, tornando necessário que 349 

se cuide das relações com as entidades em questão. Se o PL for reprovado é 350 

importante saber o que fazer. Neste momento concorda com esta forma de trabalho, 351 

que convence a categoria e outros agentes profissionais. Por coerência o CRP é a 352 

favor de redução de jornada de trabalho de todos os profissionais, mas frisa que a 353 

luta como está posta é corporativista. Defende apoio à luta pela aprovação da 354 

redução da jornada, pois o assunto está na pauta para a Psicologia e ao CRP SP 355 

cabe o apoio. Entende a análise do problema com relação ao campo sindical. 356 

Fenapsi e SinPsi são da CUT, ligados à base do governo. Foi proposto por Regiane 357 

Aparecida Piva uma reflexão sobre o papel que esta gestão ocupa enquanto 358 

conselheiros e gestores do CRP porque há posicionamentos diferentes dependendo 359 

do olhar. Enquanto categoria se pode ter posição diferente, mas a deliberação do 360 

CNP é a que deve ser respeitada enquanto defesa do CRP SP. Citou-se que a 361 

conversa com SinPsi precisa ser reforçada. Fazer um ato unificado neste período 362 

para mobilização porque há o movimento de retardamento para sanção do projeto. É 363 

importante ser ativo neste processo, pois incide sobre o exercício da profissão e o 364 

CRP será cobrado pela categoria. Pensando nas estratégias para aprovação do PL, 365 

há um ponto favorável: este ser um ano de eleição. Portanto, é necessário buscar 366 

ampliar apoio. O SinPsi e a Fenapsi precisam conseguir o apoio da CUT. Se a 367 

Frente dos Conselhos organizar esta ação,  pois trata-se de política de estado, deve-368 

se conseguir apoio dos Conselhos Estaduais de Saúde para que se seja também 369 

possível articular com Conselho Nacional de Saúde. Quanto ao pedido de audiência, 370 

possivelmente o CFP já deve ter protocolado pedido junto à Presidenta Dilma. Cabe 371 

ao CRP articular em âmbito estadual, pleiteando apoio dos demais Conselhos 372 

Profissionais. Avaliando os próximos passos, Moacyr Miniussi Bertolino Neto 373 

entende que estabelecer contato com o CFP, pelo que foi posto, parece inviável. 374 

Para ele trata-se de uma campanha do CFP e outras pautas com o governo podem 375 

ser prejudicadas ao tentar apoio para aprovação da redução de jornada. A mesa 376 
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diretora defende que CRP SP não compactue com o modo que o CFP está fazendo 377 

esta política porque a pauta não é de origem do CFP. Deve ser considerada uma 378 

luta do campo sindical. O CRP SP apoia a redução da jornada para 30 horas 379 

semanais porque significa qualificação para o exercício profissional, melhor 380 

prestação de serviço para os usuários, melhores condições de trabalho, mais 381 

qualidade. A articulação, orientação e mobilização seria via SinPsi e a Fenapsi e 382 

CRPs como apoiadores, falando como profissão e esclarecendo sobre a agenda de 383 

tramitação do PL. Encaminhamentos: a) CRP chamar SinPsi e Fenapsi, em 384 

reunião, para apresentação de ações conjuntas, aliadas e não somente de SinPsi e 385 

Fenapsi. Apoio formal da CUT, junto com SinPsi e Fenapsi. Incluir nesta conversa se 386 

Fenapsi irá colocar esta pauta no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia 387 

Brasileira - Fenpb, junto a outras entidades da Psicologia. b) Articulação para buscar 388 

apoios dos demais CRs Profissionais e Sindicatos de São Paulo e como perspectiva 389 

construção de ato unificado. c) pela Frente dos Conselhos de Psicologia articular 390 

CRPs para conseguir apoio dos Conselhos Estaduais de Saúde para que possamos 391 

articular com CNS e também para visita aos parlamentares nos Estados. d) Articular 392 

com Sindicatos de São Paulo (SindSaúde e SinPsi), outros sindicatos também 393 

podem ser chamados para reunião conjunta com a categoria para promover o dia 394 

unificado de debates com outros CRPs. e) Produção de documento histórico sobre o 395 

assunto, resgatando nosso posicionamento (30 razões para aprovação da redução 396 

da jornada de trabalho do psicólogo). Histórico pedagógico facilitando entendimento 397 

sobre o PL, material da Fenapsi pode ajudar. f) Colocar link de mensagens a 398 

presidenta, Dilma, pedindo o apoio remetendo carta com história desta luta. g) 399 

Responsável pela operacionalização: Núcleo Mundo do Trabalho (Joari assume esta 400 

tarefa – organização de conteúdo), Aristeu apoiará, Núcleo Mundo do Trabalho e 401 

Diretoria (articulações). Considerar o coletivo de Campinas que reúne 402 

sistematicamente com Sindicato. Gustavo de Lima Bernardes Sales irá colocar em 403 

contato com Joari. VII) RECOMPOSIÇÕES – Encaminhamentos: Os Núcleos de 404 

Sexualidade e Gênero, Núcleo de Justiça, Núcleo de Educação, Núcleo de Saúde, 405 

Núcleo Formação, Núcleo Assistência Social, passaram, a partir desta plenária, a ter 406 

a seguinte composição: 7.1) Núcleo de Sexualidade e Gênero (NSG) - 407 

Coordenação: Lívia Toledo Gonsalves - CRP 06/81872; Membros: Ana Ferri de 408 

Barros - CRP 06/81348, Daniela Pedroso - CRP 06/51647, Ellen Taline de Ramos - 409 

CRP 06/107022, Flávia Roberta Eugenio - CRP 06/113673, Franklin Félix de Lima - 410 

CRP 06/79495, Igor da Costa Borysow - CRP 06/89262, Ilana Mountian - CRP 411 

06/49788, Janaina Leslão Garcia - CRP 06/63247, Luís Fernando de Oliveira 412 

Saraiva - CRP 06/81533, Mariana Hasse - CRP 06/86759, Márcia Cristina Gonçalves 413 

de Oliveira Frassão - CRP 06/16022, Mariana de Oliveira Farias - CRP 06/78776, 414 
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Michelle Merillyn Machado Miranda - CRP 06/86391, Sandra Elena Spósito - CRP 415 

06/49858, Colaboradoras: Patrícia Porchat Pereira da Silva - CRP 06/29553 e 416 

Natália de Souza – CRP 06/120774. A conselheira Adriana Eiko Matsumoto indicou 417 

Daniel Françoli Yago - CRP 06/113246 para o NE. Ele será consultado. 7.2) Núcleo 418 

de Justiça (NJ) - Coordenação: Regiane Aparecida Piva - CRP 06/52183; Membros: 419 

Beatriz Borges Brambilla  - CRP 06/98368, Camila Ribeiro Costa Leite – CRP 420 

06/121610, Flávia Roberta Eugenio - CRP 06/113673, Guilherme Luz Fenerich - 421 

CRP 06/77938, Maria Isabel Lima Hamud - CRP 06/94102, Luciana Mattos - CRP 422 

06/50988, Luiz Henrique de Mendes Sá Fonseca - CRP 06/73970, Maria Carolina 423 

Rissoni Andery - CRP 06/94519, Márcia Cristina Gonçalves de Oliveira Frassão - 424 

CRP 06/16022, Regiane Aparecida Piva - CRP 06/52183, Rosana Cathya Ragazzoni 425 

Mangini - CRP 06/31837, Rita de Cassia Oliveira Assunção - CRP 06/41621; 426 

Colaboradores/as: Adriana Alves Loche (Socióloga), Eduardo Campos de Almeida 427 

Neves CRP 06/ 50447, Juliana Paula Anastácio Moreira CRP 06/114305, Lilian 428 

Magda de Macedo CRP 06/71116, Maria Cristina Barros Maciel Pellini - CRP 429 

06/27071, Marília Marra de Almeida - CRP 06/97848, Paula Rosana Cavalcante - 430 

CRP 06/81724. 7.3) Núcleo de Educação (NE) – Coordenação: Mirnamar Pinto da 431 

Fonseca Pagliuso - CRP 06/4595; Membros: Alacir Villa Valle Cruces  - CRP 432 

06/5508, Ana Carla Cividanes Furlan Scarin - CRP 06/47625, Carla Biancha 433 

Angelucci - CRP 06/57074, Carmem Sílvia Rotondano Taverna - CRP 06/2756, 434 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr - CRP 06/62796, Ione Aparecida Xavier - CRP 435 

06/27445, Luciana Stoppa dos Santos - CRP 06/78466, Marilene Proença Rebello 436 

de Souza - CRP 06/6133, Monica Cintrão França Ribeiro - CRP 06/20583, Regiane 437 

Aparecida Piva  - CRP 06/52183, Suely Castaldi Ortiz da Silva - CRP 06/60201; 438 

Colaboradores/as: Beatriz de Paula Souza - CRP 06/7990, João Roberto de Souza 439 

Silva - CRP 06/98171, Larissa Gomes Ornelas - CRP 06/90704, Roseli Fernandes 440 

Lins Caldas - CRP 06/10345. Fica registrado que Bruna Borba (mestrado em 441 

Educação da PUC) seja consultada sobre o interesse em compor o NE. É uma 442 

indicação de Elisa Zaneratto Rosa. Como convidado para o NE, foi indicado o Grupo 443 

Interinstitucional de Queixa Escolar, que será representado pelas psicólogas Lilian 444 

Suzuki - CRP 06/2781 e Maria Rozineti Gonçalves - CRP 06/39077. A diretoria 445 

ponderou que o NE avalie se a participação dos integrantes do GIQE no núcleo não 446 

caracteriza dupla representação. Após isso, o plenário deliberará pela inserção das 447 

psicólogas como convidadas. 7.4) Núcleo de Saúde (NS) - Coordenação: Moacyr 448 

Miniussi Bertolino Neto - CRP 06/75024; Membros: Clarice Pimentel Paulon - CRP 449 

06/110289, Dário Henrique Teófilo Schezzi - CRP 06/69246, Fábio Belloni - CRP 450 

06/77742, Joana Pagliarini - CRP 06/100858, Mariana Hasse - CRP 06/86759, Mary 451 

Ueta – CRP 06/64673, Rafael Marmo - CRP 06/21315; Colaboradora: Edilaine Rosin 452 
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- CRP 06/69421, Julieta Maria de Barros Reis Quayle (Saúde Suplementar) – CRP 453 

06/2421, Laura Sahm Shdaior (Saúde Mental) – CRP 06/102932, Raonna Caroline 454 

Ronchi Martins - CRP 06/101336, Renata Paparelli (Saúde do Trabalho) – CRP 06-455 

47993 e Teresa Cristina Lara de Moraes - CRP 06/17409. 7.5) Núcleo de Formação 456 

- Coordenação: Silvio Yasui; Membros: Bruno Ferrari Emerich - CRP 06/81498, 457 

Disete Devera  - CRP 06/35713, Maria Cristina Gonçalves Vincentin  - CRP 458 

06/17754 e Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni – CRP 06/101583. 7.6) Núcleo 459 

de Assistência Social - Coordenação: Joari Aparecido Soares de Carvalho; 460 

Colaboradores/as:  Alissandra Calderaro Soares da Silva  - CRP 06/44480, Ariel 461 

Barato Gomyde – CRP 06/110958, Bruno Monteiro Carlos – CRP 06/80726, 462 

Fernando de Assis Bento – CRP 06/92078, Giseli de Fátima Assoni – CRP 463 

06/72980, Igor da Costa Borysow – CRP 06/89262, Jean Fernando dos Santos – 464 

CRP 06/91133, Joaldo Batista Nery Nogueira – CRP 06/106836, Katia Cherix – CRP 465 

06/85066 (Subnúcleo Idoso), Luzia Emília Sanchez Ayala Pitangui Calixto – CRP 466 

06/70478, Paula Carvalho Lauer – CRP 06/32951, Reginaldo Branco da Silva – CRP 467 

06/41621, Rita de Cássia Oliveira Assunção – CRP 06/112385, Rosário de Maria da 468 

Costa Ferreira – CRP 06/71297 e Rute Lopes, gerontologia da PUC-SP, (Subnúcleo 469 

Idoso). O conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva sugere que 470 

sejam consultados os profissionais envolvidos no Vídeoclube que o CRP realizou 471 

sobre Envelhecimento sobre o interesse deles em colaborar nas ações do PE 472 

atinentes ao tema Idoso. 7.7) Núcleo Álcool e Drogas e Medicalização - 473 

Coordenação: Marília Capponi; Membros: Ana Carla Furlan Scarin  - CRP 06/47625, 474 

Annie Louise Saboya Prado – CRP 06/86192, Clarissa Mendonça Corradi Webster – 475 

CRP 06/53151, Guilherme Luz Fenerich – CPR 06/77938, Ilana Mountian – CRP 476 

06/49788, Lilihan Martins da Silva – CRP 06/50050, Luiz Henrique de Sá Mendes 477 

Fonseca  - CRP 06/73970, Marcelo Soares Vilhanueva – CRP 06/81425, Rodrigo 478 

Alencar – CRP 06/96185, Rodrigo de Oliveira Feitosa Vaz – CRP 06/111188, Sergio 479 

Augusto Garcia Junior – CRP 06/103795. Colaboradores/as: Bruno Logan Azevedo 480 

– CRP 06/112009, Bruno Ramos Gomes – CRP 06/85113. Convidada: Maria Orlene 481 

Daré – CRP 06/3330. Foi reafirmada a indicação de dois profissionais para compor o 482 

NADM, a saber: Andrea Maria da Silva – CRP 06/94944 e Maximiliano Santinelli - 483 

CRP 06/111234. Marília se comprometeu a estabelecer contato com os indicados e 484 

após diálogo, apresentará os nomes nas plenárias ordinárias. 7.8) Núcleo de 485 

Mundo do Trabalho – A pedido de Sandra Elena Spósito, coordenadora do NMT, a 486 

mesa diretora, informou ao plenário que, por razões de estudo (doutorado) Sandra 487 

Sposito pede ajuda nas ações do Núcleo, por enquanto precisa que alguém assuma 488 

o Núcleo, por ela. O plenário consultou Joari Aparecido Soares de Carvalho que se 489 

dispôs a ajudar até que ela indique seu retorno. 7.9) Núcleo de Criança e 490 
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Adolescente - A mesa diretora sugeriu ao Gustavo de Lima Bernardes Sales, 491 

coordenador do NCA, que acione a conselheira Gabriela Gramkow (membro do 492 

NCA) com relação as ações pertinentes ao Núcleo e ao tema. VIII) EXERCÍCIO DA 493 

ACUPUNTURA POR PSICÓLOGOS E REUNIÕES DO CRP/SP COM SOBRAPA – 494 

O conselheiro Moacyr Miniussi Bertolino Neto conta que foi publicada uma 495 

regulamentação da medicina que é contra a prática da acupuntura por outras 496 

profissões. Explica que os Conselhos de Classe não podem regulamentar a 497 

profissão da acupuntura e relata que o posicionamento do CFP é que o psicólogo 498 

não pode praticar acupuntura. O CRP-SP já remeteu e reiterou ofício ao CFP na 499 

cobrança de resposta, mas sem sucesso. Registra que já existe uma publicação do 500 

Ministério da Saúde que diz sobre o caráter da acupuntura, que essa prática pode 501 

ser multidisciplinar, ou seja, praticada por profissionais da área da saúde. Citou 502 

também que o Núcleo de Saúde está elaborando uma minuta de resolução, a partir 503 

de uma já existente de outro Conselho de Classe, que autoriza a prática da 504 

acupuntura por psicólogos, mas não regulariza sua atuação. O entendimento é que 505 

isso deve ser ponto de pauta da APAF. O Núcleo de Saúde avaliou que essa minuta 506 

também pode contemplar as(os) psicólogas(os) que atuam com práticas integrativas 507 

e complementares. Para isso, convidará o Núcleo de Métodos e Técnicas 508 

Psicológicas para a elaboração conjunta. Propõe que o CRP-SP manifeste 509 

publicamente seu posicionamento. A mesa diretora explicitou que não há 510 

possibilidade de deliberar a publicação de um posicionamento deste regional com 511 

quórum reduzido. Encaminhamento: O Núcleo de Saúde aguardará a resposta do 512 

CFP até a próxima plenária, dias 22 e 23 de agosto, e até lá não fará nenhum 513 

posicionamento público sobre a prática da acupuntura. O plenário referenda que o 514 

Núcleo de Saúde dê continuidade à ação proposta de elaborar a minuta de 515 

resolução para solicitar que seja pautado na APAF. IX) RECOMPOSIÇÃO DA 516 

COMISSÃO GESTORA DA SUBSEDE DE ASSIS – Foi apresentado ao plenário o 517 

nome da psicóloga Priscila Rabelo de Souza - CRP 06/101074 para integrar a 518 

Comissão Gestora da Subsede de Assis em substituição à psicóloga Damaris 519 

Bezerra de Lima - CRP 06/77596. Encaminhamento: O plenário concordou com a 520 

indicação supra, confirmando a psicóloga Priscila Rabelo de Souza - CRP 521 

06/101074 como novo membro da Comissão Gestora da Subsede de Assis. Deverá 522 

ser providenciada, imediatamente, portaria para nomear essa comissão gestora, 523 

adequando-a corretamente às normativas que regem o Regimento Interno deste 524 

CRP. X) PARA A PRÓXIMA PLENÁRIA – Devido ao adiantado da hora, os 525 

assuntos abaixo elencados serão debatidos nas próximas plenárias ordinárias: 526 

Projeto de Regionalização da Comissão de Ética, Avaliação da Semana da Luta 527 

Antimanicomial e Política do CRP SP junto a Frente Estadual Antimanicomial e 528 



 

 

 15 

Política de Saúde Mental em São Paulo; Fórum da Medicalização e o Enfrentamento 529 

da Temática; ULAPSI e Psicologia Latino Americana, Manifesto de juristas, 530 

acadêmicos, intelectuais e movimentos sociais, em favor da política nacional de 531 

participação nacional; Comissão de Avaliação de Título de Especialista – CATE, 532 

Psicologia e Tecnologia de Informação e Comunicação à Distância (resolução 533 

11/12), Portaria Nº 734, de 02/05/14, que aprova a resolução Nº 07/2012, do grupo 534 

de mercado comum (GMC) do Mercosul que aprova a lista de profissões de saúde 535 

que são reconhecidas por todos os estados partes no Mercosul; Comissão de 536 

Auditoria e Controle Interno – Regulamentação. Nada mais havendo a tratar a 537 

senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro 538 

secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e 539 

aprovada será assinada pelos demais presentes. São Paulo, dezenove de julho de 540 

dois e quatorze. 541 
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