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ATA 1859ª. REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se 1 

a milésima octingentésima quinquagésima nona reunião Plenária Ordinária do 2 

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

oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) conselheiras/os, sendo 4 

essas/es efetivas/os e suplentes, a seguir indicadas/os: Aristeu Bertelli da Silva, 5 

Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, 6 

Guilherme Luz Fenerich, Ilana Mountian, Joari Aparecido Soares de Carvalho, 7 

José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, 8 

Marilia Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Bruno Simões Gonçalves, Camila 9 

de Freitas Teodoro, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Mirnamar Pinto da 10 

Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sergio Augusto Garcia Junior e Silvio 11 

Yasui. Também estiveram presentes a gestora Silvana Almeida da Silva Lima 12 

(Subsede de Bauru) e o gestor Luiz Henrique de Sá Mendes Fonseca (Subsede 13 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte), conforme lista de presença anexa que é parte 14 

integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS - 15 

Foram consideradas as justificativas de ausência das/os demais conselheiras/os: 16 

Adriana Eiko Matsumoto, Janaína Leslão Garcia, Luiz Eduardo Valiengo Berni, 17 

Alacir Villa Valle Cruces, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Lívia Gonsalves Toledo, 18 

Maria das Graças Mazarin de Araujo e Sandra Elena Sposito. II) INFORME - 19 

MOMENTO SOLENE DE HOMENAGEM AO CONSELHEIRO JONATHAS JOSÉ 20 

SALATHIEL DA SILVA – As/Os presentes consternadas/os com a perda, 21 

registram a notícia sobre o falecimento do conselheiro Jonathas José Salathiel da 22 

Silva, que coordenava o GT Relações Raciais e contribuiu, singularmente, com 23 

esta pauta na Gestão. A partir desta data, o XIV Plenário (2013-2016) passa a 24 

trabalhar oficialmente com 27 conselheiras/os. Uma das relevantes ações que 25 

Jonathas estava à frente refere-se ao Seminário da ANPSINEP (Articulação 26 

Nacional de Psicólogas/os Negras/os e Pesquisadoras/es de Relações Raciais e 27 

Subjetividades) em parceria com este CRP SP, „Discriminações e Sofrimento 28 

Psíquico: Racismo, Sexismo e Homofobia‟, que ocorrerá no próximo dia 29 de 29 

agosto, nesta Sede, para o qual se faz importante a presença de conselheiras/os 30 

que puderem participar. III) REUNIÃO ADMINISTRATIVA – Concernente à 31 

Reunião Administrativa, deliberada na 1850ª sessão ordinária de 20 de junho p.p., 32 

para discutir, estritamente, as questões administrativas que interferiram de alguma 33 

forma nas ações políticas, agendada para esta data (15/08/2016), a Mesa Diretora 34 

sugere que esse encontro seja adiado para 19 de setembro. Encaminhamento: O 35 
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plenário anuiu à indicação supracitada, transferindo a Reunião Administrativa para 36 

o dia 19 de setembro p.f., às 15 horas. Evidencia-se que todo o plenário está 37 

envolvido na atividade e o conselheiro Aristeu Bertelli da Silva levantará junto ao 38 

grupo da região Metropolitana eventuais pautas para análise na ocasião. IV) 39 

CAMPANHA 25 ANOS DO ECA – A conselheira Gabriela Gramkow introduz que 40 

foi concluído o processo de licitação para a assessoria de comunicação 41 

responsável pela Campanha dos 25 anos do ECA deste Conselho Regional de 42 

Psicologia. O lançamento da Campanha Brincar pra valer, valer pra brincar em 43 

comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente será no dia 44 

5/9, na Praça das Artes, em São Paulo. Haverá uma Roda de entrevista 45 

„Assistência social e saúde mental na interface com a criança e o adolescente‟. 46 

Neste encontro, o convidado Antonio Lancetti e a convidada Aldaiza Sposati, 47 

mediados por Cenise Monte Vicente, responderão a questões apresentadas por 48 

um jornalista amigo da criança, indicado pela ANDI – Comunicação e Direitos, que 49 

compõe o projeto „Imprensa Jovem‟ e de jovens ligados à área de comunicação e 50 

audiovisual. Organizou-se uma relação de pessoas para serem convidadas ao 51 

evento, inclusive para a Região Metropolitana e, dentre estas, estão 52 

representantes do Governo e muitos jornalistas. O levantamento do NCA Estadual 53 

e as indicações da Diretoria de possíveis temas serão compartilhados com o 54 

Plenário para que possa verificar a necessidade de outras temáticas às próximas 55 

rodas. Foi explicado que a compilação dos dados decorre de dois mapeamentos 56 

que serão cruzados com pesquisa no Estado de São Paulo sobre como a questão 57 

da infância e adolescência é referida na mídia. Das sugestões de temas 58 

sistematizadas, até o momento: Sarau Cooperifa (Questão racial/ Genocídio) MST 59 

(Bruno), Escuta (em parceria com Instituto Alana), Publicidade infantil 60 

(Alana)/“Criança do consumo”, Fazer em uma ocupação (Direito à habitação), 61 

Querô (Santos), Questões Étnicas - Ideia de fazer em uma aldeia- Talvez Baixada, 62 

Imprensa Jovem – a Escola Butantã, que participou da primeira roda, está 63 

disponível para a construção de uma das rodas com as crianças e equipe, 64 

Memorial da resistência, Padrões de beleza adolescente, Diversidade Sexual, 65 

Sexualidade na escola, Transtornos, Internações Socioeducativas, Trabalho 66 

Infantil em Publicidade/TV, Acolhimento Institucional, Direito a divertir-se, 67 

Esporte/Cultura – relação com o território, Violência intrafamiliar, Saúde, 68 

Educação, Bullying, Adoção, Morte/Suicídio, Direito a voz/reconhecimento, 69 

Relação criança/adulto, Direito à cidade/espaço público, Alimentação 70 

(obesidade/responsabilização da criança), Aleitamento materno e Drogas. 71 

Encaminhamento: A Campanha Brincar pra valer, valer pra brincar em 72 

comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente é um projeto 73 
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desta gestão que envolve, portanto, todo o plenário. As ações/rodas serão 74 

organizadas regionalmente, com temas descentralizados. O NCA (Núcleo de 75 

Criança e Adolescente) enviará às Comissões Gestoras e aos demais coletivos do 76 

plenário a lista de temas extraídos do estudo com a ANDI, para que possam 77 

selecionar um e refletir acerca da intervenção que será feita em razão da 78 

Campanha do ECA. O prazo para resposta é de até 20 dias, visto que a 79 

sistematização (tema, local e coletivo responsável) das devolutivas recebidas deve 80 

ser exibida pela coordenação do NCA nas sessões ordinárias de 18 e 19 de 81 

setembro de 2015. V) COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Com relação à 82 

ação de realizar pesquisa de atuação das/os psicólogas/os nas políticas públicas, 83 

a conselheira Maria Ermínia Ciliberti, coordenadora da Comissão de Políticas 84 

Públicas, consulta o plenário se o CRP fará o censo das/os psicólogas/os no 85 

estado de São Paulo porque a ação terá um custo bastante expressivo e em 6 86 

(seis) meses, esses dados já estarão defasados. Para atender à demanda, sugere 87 

a formação de um grupo de trabalho de que participe, também, um membro da 88 

Diretoria. A conselheira presidenta, Elisa Zaneratto Rosa, fala da importância de 89 

se fazer um mapeamento que inclua outros dados, utilizando como referência 90 

pesquisas anteriores para visualizar a/o profissional. Defende que alguns 91 

elementos sejam os mesmos para propiciar a comparação histórica e indaga se o 92 

processo depende de licitação ou não. Tem dúvida se cabe ao plenário responder 93 

à averiguação ou se seria encargo de instituto de pesquisa atribuir-se a partir do 94 

objetivo esperado pela gestão. Alerta, contudo, que se este plenário efetivar o 95 

censo, que eventualmente não seja incorporado no Cadastro Nacional, será 96 

perdido o trabalho, pois para que se disponha do censo como mecanismo 97 

permanente da gestão é indispensável aglutiná-lo ao Cadastro Nacional. Pontua-98 

se sobre a celeridade da defasagem das informações obtidas por meio de censo, 99 

que é de 6 (seis) meses aproximadamente, e como restam, apenas, 12 (doze) 100 

meses para o término da gestão, questiona-se se, até o término da licitação e do 101 

censo, este plenário terá tempo hábil para trabalhar com os dados. Considerações 102 

do plenário: (i) Apoia-se o exposto e julga-se inexequível ao plenário pensar no 103 

modelo de pesquisa, sugerindo chamar os institutos de pesquisa, apresentar os 104 

problemas de tempo da gestão e os objetivos deste CRP, a fim de possibilitar ao 105 

órgão pesquisador condições para desenhar e apresentar um modelo que 106 

favoreça a proposta pleiteada. (ii) Trata-se de um levantamento de 107 

responsabilidade do Sistema Conselhos. Pode-se criar um projeto para que a 108 

futura gestão execute o censo. Deste modo, preconiza-se que a próxima plenária 109 

possa elaborar uma análise qualificada dos recursos que o CFP utiliza para si e a 110 

favor do Sistema, conferindo se referem ao Cadastro Nacional. (iii) A conselheira 111 
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presidenta, Elisa Zaneratto Rosa, propõe debater a questão na APAF de 112 

dezembro, pois já foi cogitada a realização de Campanha para atualização do 113 

Cadastro Nacional, e suscita que alguns dados do cadastro são atualizados por 114 

meio de rede social do CFP, o OrientaPsi. Nesse sentido, o plenário avalia que o 115 

site do Conselho Federal de Psicologia deve ser a base de dados para que a 116 

sociedade possa fazer pesquisa da/o psicóloga/o, tendo em vista que a rede social 117 

não é oficial. O Cadastro Nacional destina-se ao recolhimento de informações e a 118 

pessoa deve se responsabilizar pelo que divulga e insere. Uma estratégia seria o 119 

CRP SP também fazer campanha para o recadastramento, mas o que a/o 120 

psicóloga/o irá acessar depende do CFP. Não há investimento financeiro do CRP 121 

SP para o Cadastro Nacional, visto tratar-se de projeto nacional do Conselho 122 

Federal de Psicologia. Há uma deliberação da APAF de que os aspectos 123 

raça/etnia fossem inclusos no Cadastro Nacional, o que não foi ajustado. (iv) A 124 

conselheira Maria Ermínia Ciliberti exprime que o CFP responsabiliza o CRP SP 125 

pela razão de o Cadastro Nacional não funcionar adequadamente. (v) O gerente 126 

geral, Diógenes Pepe, relembrou que em meados de 2005 e 2006 houve 127 

discussão em plenária correlata ao georeferenciamento e concluiu-se, à época, 128 

que utilizar o Cadastro Nacional do CFP como banco de dados economizaria 129 

recursos. Alguns regionais enviam suas bases ao CFP de forma on line. Como o 130 

estado de São Paulo tem a maior base, as informações são encaminhadas uma 131 

vez por semana, às sextas-feiras. Portanto, o cadastro das/os profissionais da 132 

jurisdição de São Paulo fica uma semana defasado. Encaminhamento: O 133 

plenário determina à Comissão de Políticas Públicas que acione institutos de 134 

pesquisa para pensar em modelo possível à execução por parte desta Gestão. No 135 

tocante ao Cadastro Nacional, decide pautar o assunto na APAF, pontuando que 136 

redes sociais não devem alimentar um banco de dados de extrema relevância 137 

para o Sistema Conselhos de Psicologia, dada a fragilidade da informação, e que 138 

se incluam os campos raça/etnia. A Diretoria fica incumbida de encaminhar 139 

justificativa/subsídios para a solicitação do ponto na APAF de dezembro de 2015. 140 

VI) HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PSICOLOGIA – 6.1) Vídeos - A conselheira Ilana 141 

Mountian, coordenadora do Grupo de Trabalho História e Memória da Psicologia, 142 

discorre sobre a situação atual dos vídeos Gênero e Psicologia e, Raça e 143 

Psicologia. Ambos terão catálogos que serão disponibilizados no site para 144 

impressão. O edital para o vídeo sobre gênero está pronto, enquanto que o de 145 

Raça e Psicologia sairá no próximo mês. Os critérios serão os mesmos para as 146 

duas produções. 6.2) Linha do Tempo - No site do CRPSP há a página da linha 147 

do tempo que discorre sobre a história da Psicologia de 1830 a 1962. Foi uma 148 

preocupação do GT História e Memória da Psicologia atualizá-la nesta gestão. 149 
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Para dar continuidade a esse projeto, a conselheira Ilana Mountian solicitou a 150 

ajuda da psicóloga Ana Mercês Bahia Bock, que organizou um GT para a tarefa 151 

precípua de elaborar a linha do tempo. Foram contatados também a psicóloga 152 

Mitsuko Antunes e o psicólogo Marcus Vinicius de Oliveira. Nesse momento, a 153 

conselheira Maria Ermínia Ciliberti manifestou preocupação relativa a profissional 154 

de outro estado integrar o grupo, sugerindo que o conselheiro Silvio Yasui fosse 155 

consultado. Foi explicado pela Mesa Diretora que a psicóloga Ana Bock coordena 156 

o grupo e entendeu que deveria convidar colaboradoras/es para ajudar nessa 157 

tarefa. Assim, aventou a participação de pessoas que estiveram presentes nas 158 

construções de entidades, a saber: Carmem Silvia Rotondano Taverna, Marcos 159 

Ferreira, Marcus Vinicius de Oliveira Silva, Mitsuko Makino Antunes e Raizel 160 

Rechtman. Encaminhamento: O plenário reforça que a psicóloga Ana Mercês 161 

Bahia Bock continue à frente da coordenação do trabalho de atualização da Linha 162 

do Tempo deste Conselho, concordando, inclusive, com o grupo de consultoras/es 163 

supracitado, visto que não estão sendo contratados pelo CRP SP para essa 164 

função. O conselheiro Silvio Yasui, consultado, aceitou compor o Grupo de 165 

Trabalho. 6.2.1) Recorte de Direitos Humanos na Linha do Tempo – Toda 166 

história deve ser feita sob um recorte. Muitos grupos criticam que a linha do tempo 167 

do CRP é focada em nomes e tem caráter acadêmico, o que precisa ser definido. 168 

Há várias formas de contar a história e qual contar. A conselheira Ilana Mountian 169 

anseia que seja abordando a trajetória fora da academia e à luz dos Direitos 170 

Humanos. A conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa compartilha que a ideia 171 

é construir a linha do tempo numa concepção diferente da atual no site, a exemplo 172 

do trabalho feito na Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, realizada em 173 

2011, em São Paulo, contextualizando com os fatos ocorridos na sociedade. Por 174 

esse motivo, o recorte de Direitos Humanos é fundamental, considerando, 175 

sobretudo, que esse tema lançou a Psicologia para discutir as políticas públicas. 176 

Por exemplo, como é visto o debate da luta antimanicomial, do envolvimento da 177 

profissão, que recortes vão ajudar a pensar a trajetória da profissão e em quais 178 

temáticas a Psicologia se envolveu e foi envolvida. A plenária pode indicar temas 179 

de Direitos Humanos que devam ser abordados na linha do tempo. A Mesa 180 

Diretora defende que o viés seja o de mostrar a trajetória da profissão com ênfase 181 

no compromisso da Psicologia em transformar a sociedade. A situação atual e em 182 

que se organiza a Psicologia aponta para esse projeto. Não existe história neutra. 183 

Propostas do Plenário: (i) O contexto de Madre Cristina na articulação com as 184 

políticas públicas. Existe uma mancha na história do Sistema Conselhos que 185 

concedeu título de honra a ditadores. É preciso abordar a história da psicóloga 186 

Aurora Maria Nascimento Furtado. (ii) Defende-se que a história da categoria seja 187 
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escrita coletivamente. Queixa-se sobre a ausência de pessoas da profissão, 188 

formando um abismo na Psicologia brasileira. Do ponto de vista da saúde do 189 

trabalhador, ocorreu inserção positiva de pessoas. Falou-se acerca da questão 190 

indígena, que tem reconhecimento internacional (jornais), nessa perspectiva, 191 

houve ato em Brasília com cruzes na Esplanada contra a morte de indígenas. 192 

Propôs-se consulta aos jornais da época que podem ser utilizados como 193 

referências para a construção da linha do tempo com relação aos aspectos de São 194 

Paulo. (iii) Assinala-se ao plenário que, primeiramente, faça discussão sobre o 195 

método evitando ter uma memória institucional parcial e assim, o Museu da 196 

Pessoa dispõe de um método interessante. É necessária a inclusão dos cursos de 197 

Psicologia (foco no tempo de construção). Há muitos anos se fala da interiorização 198 

do curso de Psicologia. Além disso, considera-se que a Linha do Tempo deva 199 

contemplar somente o estado de São Paulo e não todo território brasileiro. (iv) 200 

Deu-se ciência ao conjunto que existe um levantamento da história do CRP SP 201 

feito pelo estudante Eduardo Prates, o qual pode cooperar com a aludida 202 

atualização. (v) Aponta-se que o Projeto Psicologia Todo Dia Todo Lugar pode ser 203 

referência de dados para o grupo. Feitas as considerações, pontuou-se que 204 

digitalizar o jornal do CRP SP também é fundamental. Encaminhamento: As 205 

diretrizes desta plenária serão remetidas ao Grupo Historia e Memória da 206 

Psicologia. 1) O plenário considera que a Linha do Tempo deve reforçar o 207 

posicionamento político desta Gestão, narrando a história da profissão e 208 

contextualizando com os fatos ocorridos na sociedade, sem dar ênfase à 209 

academia. É primordial enfatizar o compromisso da Psicologia com os Direitos 210 

Humanos (qual tipo de compromisso, qual tipo do direcionamento, qual a 211 

conjuntura presente colocada no contexto da Psicologia, pensar o horizonte de 212 

enfrentamento das ações conservadoras). 2) O recorte do projeto será somente o 213 

estado de São Paulo. 3) Registram-se os seguintes temas indicados: Direitos 214 

Humanos, Saúde do Trabalhador, Políticas Públicas, Educação Popular, 215 

Psicologia Comunitária, Cursos de Psicologia (tempo de construção), Trabalho e 216 

Mundo do trabalho, Raça e Etnia, Interface com a Justiça (encarceramento), 217 

Articulação com as políticas públicas, Contexto da ditadura: o papel do CRP na 218 

relação com a democratização, Abordagem referente à história da psicóloga 219 

Aurora Furtado, Medicalização e Álcool e Drogas e as demais áreas temáticas dos 220 

Núcleos deste Conselho. 4) Sobre o Método: localizar grupos que tiveram 221 

trajetória para ajudar a contar a história. 5) Como subsídios e materiais indicados, 222 

consideram-se: material das campanhas, jornais, exposição da luta (Ribeirão 223 

Preto) e livro sobre ditadura referente aos dados de São Paulo. 6) Informações da 224 

plenária para o grupo: - consulta ao psicólogo Eduardo Prates, que já fez 225 
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levantamento pertinente; - averiguação relativa a atividades de psicólogas/os na 226 

Periferia de São Paulo, que envolvem Educação Popular e Psicologia 227 

Comunitária; - referência ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos com 228 

informação das pessoas que foram ouvidas em SP (as gravações se encontram 229 

neste Conselho). Ressalta-se que ao final do trabalho do grupo, não há 230 

impedimento para que este plenário encaminhe sugestões no texto e cite questões 231 

quanto a seu teor, se assim considerar pertinentes. 6.2.2) Digitalização do 232 

acervo do CEDOC - Foi recomendado diálogo com o Núcleo de Estudos da 233 

Violência da Universidade de São Paulo, que tinha problema com digitalização e 234 

conseguiu solução. Além disso, outras digitalizações de materiais podem ser 235 

essenciais para subsidiar a história da Psicologia. Citou-se que o bibliotecário do 236 

CRP está atuando sobre essa tarefa. A Mesa Diretora alude que a digitalização do 237 

jornal pode ser indicada, mas o trabalho do Grupo deve ser respeitado. Propõe 238 

que se pergunte ao GT, encarregado pela Linha do Tempo, quais são os materiais 239 

disponíveis no acervo do Centro de Documentação do CRP – CEDOC que 240 

precisará. A conselheira Ilana Mountian refere que está em andamento à licitação 241 

do projeto de digitalização de todo o acervo do CEDOC e a gerência geral, 242 

Diógenes Pepe, esclarece que o sistema que está sendo licitado é o de organizar 243 

os documentos já digitalizados, não se tratando, portanto, da execução da 244 

digitalização. Encaminhamento: Deliberou-se ao CEDOC que priorize a tarefa de 245 

digitalização dos materiais que subsidiarão a construção da Linha do Tempo no 246 

site do CRP. Além disso, deverá, por meio do Departamento de Comunicação, 247 

garantir que todos os jornais do CRP SP sejam digitalizados. VII) SUBSEDE DE 248 

CAMPINAS - O conselheiro coordenador da Comissão Gestora, Gustavo Lima 249 

Bernardes Sales, introduz o ponto lembrando que, em outras ocasiões nesta 250 

plenária, à quantidade de fiscalizações que a Subsede de Campinas deve atender 251 

já foi exposta. Existe um volume extremamente grande de demandas e as 252 

fiscalizações estavam demasiadas. Houve, à época, uma proposta de 253 

redistribuição dessas fiscalizações. A coordenadora técnica-política Letícia 254 

Malavolta tem ajudado nesse procedimento. No Planejamento Estratégico existe 255 

ação voltada a fazer o reordenamento das Subsedes, mas não foi concretizado o 256 

estudo. Nesse sentido, consulta se há possibilidade de ampliar os membros da 257 

Comissão Gestora e sugere a contratação de mais uma assistente técnica para a 258 

Subsede de Campinas. Aponta ainda a necessidade de fazer o debate sobre 259 

compra de imóvel maior para a referida Subsede. 7.1) Ampliação da Comissão 260 

Gestora - A Mesa Diretora orienta que para se ter o sexto colaborador como 261 

membro da Comissão Gestora deve-se alterar o Regimento Interno deste CRP 262 

SP, cabendo, assim, pleito ao Conselho Federal de Psicologia. É um processo 263 
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moroso e para solucionar a situação em curto prazo, indica que a Comissão 264 

Gestora seja ampliada com colaboradoras/es e estas/es serem nomeadas/os a 265 

fiscais, a partir de Portaria que a Comissão de Orientação e Fiscalização 266 

providencia. Encaminhamento: Considerando que o plenário priorizou a 267 

importância de se alterar o Regimento Interno do CRP a fim de também 268 

contemplar a criação de Subsede na Região Metropolitana de São Paulo, 269 

incumbe-se à Secretaria de elaborar ofício ao Conselho Federal de Psicologia 270 

solicitando a seguinte alteração no Regimento Interno do CRP: ampliar o número 271 

de membros da Comissão Gestora a partir do número de profissionais ativos de 272 

cada Subsede e criação da Subsede Metropolitana. 7.2) Contratação de nova 273 

Assistente Técnica - Não há concurso vigente para o CRP contratar uma 274 

assistente técnica e visando solucionar a questão, pensou-se em contrato de 275 

trabalho temporário, mas como a função é de fiscal, pela resolução, ainda que 276 

seja por tempo determinado, impera a realização do processo de seleção pública. 277 

7.3) Imóvel para Subsede de Campinas - O imóvel em que a Subsede de 278 

Campinas está instalada tem pouco espaço para as/os trabalhadoras/es, que se 279 

queixam de ruído e problemas com a organização. Também não possui acesso 280 

para cadeirante. O espaço que se faz a entrega da CIP só comporta 20 (vinte) 281 

formandas/os. Conforme deliberado em Assembleia Orçamentária, há verba 282 

aprovada para compra de um imóvel maior, cujo valor flexibiliza a negociação. A 283 

Comissão Gestora tem feito avaliação dos imóveis e dialogado com as imobiliárias 284 

da região. O que se tem considerado desde gestões passadas são os problemas 285 

de zoneamento, falta de acessibilidade e espaço (neste caso há reclamações 286 

formais da categoria), processo de trabalho e auditório. Para o coordenador, 287 

Gustavo de Lima Bernardes Sales, é responsabilidade deste coletivo analisar a 288 

origem do problema na região: excesso de fiscalização e número grande de 289 

Comissão de Instrução a ser realizada. Pelo exposto, roga ao plenário que aprove 290 

a compra do imóvel para a Subsede, tendo em vista que se localizou propriedade 291 

que atende aos quesitos e há chances favoráveis para negociação. O estudo 292 

sobre essa casa (que é pago) ficou pronto em maio de 2015. A Mesa Diretora 293 

avalia que os imóveis da região de Campinas estão superfaturados, apontando 294 

que se deve priorizar pela compra de imóvel para a Subsede de Sorocaba porque 295 

o imóvel é alugado e a reforma da Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte por 296 

situação de urgência. A decisão pela compra do imóvel em Campinas depende do 297 

Planejamento Estratégico a longo prazo. Elucida-se que ao comprar um imóvel 298 

maior, significa que não será feito o desmembramento/divisão da Subsede de 299 

Campinas. A conselheira tesoureira Gabriela Gramkow manifesta preocupação em 300 

sustentar o argumento pela compra de novo imóvel somente baseado na base de 301 
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profissionais da região (doze mil psicólogas/os). É preciso considerar, na análise 302 

do imóvel apresentado, o que está para além da necessidade atual, ou seja, são 303 

fundamentais mais argumentos que justifiquem o investimento em médio prazo. 304 

Houve manifestação favorável à homologação do plenário para a compra de novo 305 

imóvel para a Subsede de Campinas, visto que em Assembleia consta aprovação 306 

do valor de aquisição, que a algum tempo Campinas se encontra com propriedade 307 

sem acessibilidade e que já existe o estudo para a compra. Encaminhamento: 1) 308 

O plenário encarrega o Departamento Jurídico de verificar possibilidades para que 309 

este CRP possa realizar concurso público, visando à contratação de funcionária/o 310 

em caráter temporário. Em sendo possível, no processo de seleção pública para 311 

Assistente Técnica, deve-se também contemplar vagas para a Comissão de Ética 312 

uma vez que, recentemente, um funcionário se desligou. 2) Com relação à compra 313 

de novo imóvel para a Subsede de Campinas, deverão ser feitos dois estudos: o 314 

primeiro que justifique a compra de imóvel selecionado pela Comissão Gestora de 315 

Campinas, na busca de entender os argumentos postos neste ponto; e o segundo 316 

em que conste uma projeção financeira do que significaria a divisão dessa 317 

Subsede, destacando o impacto na folha de pagamento e a análise política. 3) 318 

Constituiu-se um Grupo de Trabalho cujos membros são: Gustavo de Lima 319 

Bernardes Sales, um segundo gestor da Subsede de Campinas, Luís Fernando de 320 

Oliveira Saraiva, Guilherme Luz Fenerich, Sergio Augusto Garcia Junior, e os 321 

funcionários Diógenes Pepe (gerente) e Letícia Malavolta (coordenadora técnica-322 

política). Esse GT deverá apresentar na próxima plenária informações necessárias 323 

que possibilitem ao plenário decidir pela divisão da região ou não, em função da 324 

decisão de contratação temporária para fiscal. VIII) TRANSPARÊNCIA E 325 

OUVIDORIA – A transparência é meta da plataforma desta gestão, além de ser 326 

uma demanda nacional, considerando a publicação de Lei de Acesso à 327 

Informação (LAI), conforme nº 12.527/2011. O Tribunal de Contas da União enviou 328 

questionário ao CRP SP em relação à pauta. A Diretoria, Gerência e Coordenação 329 

Técnica-Política já encaminharam resposta, via Conselho Federal de Psicologia. 330 

Há um ponto fundamental que a gestão deve cuidar. Trata-se do lançamento de 331 

informações que o site do CRP não produz. Em abril último, o CRP se reuniu com 332 

a Controladoria Geral da União, que auxiliou muito neste processo. Existe o 333 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), ferramenta que 334 

permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhar pedidos de acesso à 335 

informação, acompanhar o prazo e receber a resposta da solicitação realizada 336 

para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com 337 

recursos e apresentar reclamações sem burocracia. Há a possibilidade de o CRP 338 

SP lançar o Portal da Transparência, via construção de uma Ouvidoria. A 339 
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conselheira Gabriela Gramkow conta que Letícia Malavolta, a coordenadora 340 

técnica recém-contratada, compartilhou seu conhecimento atinente à Ouvidoria. 341 

Assim, ela e o webmaster, Adolfo Benevenuto, farão curso on-line sobre a Lei de 342 

Acesso à Informação, fornecido pela Controladoria Geral da União - CGU. O grupo 343 

de trabalho responsável pelo assunto, composto por: José Agnaldo Gomes 344 

(Comunicação), Gabriela Gramkow (diretoria), Diógenes Pepe (Gerência) e 345 

Alexandre Morgado (Coordenador de informática), envidará esforços para que em 346 

dezembro p.f., de fato, ocorra o lançamento do Portal da Transparência. Lembrou-347 

se que para qualquer órgão público já há regulamentação de prazo de resposta de 348 

até 30 (trinta) dias. A tramitação de documentos não se faz mais em papel. Isso 349 

exige uma requalificação intensa e rápida de informatização da instituição. 350 

Encaminhamento: A Secretaria enviará mensagem a cada coletivo do plenário 351 

para que sejam verificados meios que avaliam possíveis de adequação, a fim de 352 

que o CRP atenda ao exigido pela LAI no Portal da Transparência no que tange à 353 

disponibilização de dados e cumprimento de prazo para resposta. Sendo possível, 354 

as indicações devem ser contempladas. IX) AUDITORIA – O gerente geral, 355 

Diógenes Pepe, expõe acerca das principais diferenças entre auditoria interna e 356 

externa e esclarece que neste momento não há como ter auditor interno, e para a 357 

contratação de auditoria externa será necessária licitação. Encaminhamento: 358 

Aprovado que se inicie o processo de licitação para contratação de auditoria 359 

externa, visto que é uma preocupação da gestão auditar partes das contas dando 360 

ênfase na questão dos contratos. Do ponto de vista dos exercícios da gestão: 361 

auditoria para gestão financeira e contábil, com indicações para qualificar estes 362 

processos nestes últimos 3 (três) anos da gestão. Em relação ao último ano, a 363 

gestão solicita que estejam indicados processos a serem aprimorados. A Diretoria 364 

e a Gerência farão recorte geral do objeto para licitação. X) REPRESENTAÇÕES 365 

EM ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL / ENTIDADES – 10.1) Comissão de 366 

Saúde Mental do CES – A conselheira Marilia Capponi, que já havia apresentado 367 

interesse e agora está com disponibilidade para assumir a representação, tem seu 368 

nome indicado pelo Núcleo de Saúde. Encaminhamento: O plenário concordou 369 

com a indicação e a nomeia representante institucional do CRP SP na Comissão 370 

de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde. 10.2) Fórum dos Conselhos 371 

Atividade Fim Saúde - O assunto não foi discutido. XI) CONGRESSO ABEP – 372 

Foi solicitado que sejam replicadas ao plenário e todos os coletivos as 373 

informações atinentes ao X Encontro Nacional da ABEP (04 a 06 de setembro de 374 

2015), em São Paulo, para conhecimento. Encaminhamento: O plenário não se 375 

opôs à proposta. XII) ANS CONSULTA PÚBLICA (SAÚDE SUPLEMENTAR) – A 376 

conselheira Graça Maria de Carvalho Camara indaga a necessidade de divulgar 377 
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junto à categoria a Consulta Pública da Agência Nacional de Saúde que envolve a 378 

temática Saúde Suplementar. Encaminhamento: O plenário concordou com a 379 

proposta e determina que o Departamento de Comunicação faça a divulgação 380 

chamando as/os psicólogas/os a participarem dessa consulta pública. XIII) 381 

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS – Em razão do tempo exíguo para discussão da 382 

pauta, sugeriu-se que a representação do CRP SP no XVIII Encontro Nacional da 383 

ABRAPSO, que ocorrerá de 29 de outubro a 02 de novembro de 2015, seja 384 

discutida em reunião de diretoria, considerando os prazos para submissão de 385 

trabalhos. Encaminhamento: O plenário compreendeu a situação e delibera à 386 

Diretoria que realize reunião (presencial ou à distância) com os conselheiros Bruno 387 

Simões Gonçalves e Joari Aparecido Soares Carvalho para tratarem dessa pauta 388 

e, igualmente, com a conselheira Maria Ermínia Ciliberti sobre o 14º Congresso 389 

Paulista de Saúde Pública, que ocorrerá nos dias 23 a 26/09/2015 em São 390 

Carlos/SP. XIV) RECOMPOSIÇÕES DE COMISSÕES GESTORAS – 14.1) 391 

Subsede de Campinas – O gestor Thiago Galassi Maraccini – CRP 06/96971 392 

solicitou desligamento da Comissão Gestora de Campinas e será substituído pelo 393 

psicólogo Daniel Brandão de Souza – CRP 06/53570. 14.2) Subsede Grande 394 

ABC – Na Comissão Gestora do Grande ABC o gestor Jean Fernando dos Santos 395 

– CRP 06/911133 deixou de ser membro, mas continuará colaborando com a 396 

Comissão Gestora em ações pontuais. 14.3) Subsede de Sorocaba - A Comissão 397 

Gestora da Subsede de Sorocaba passa a ter um novo membro. Trata-se da 398 

psicóloga Ivana do Carmo Souza - CRP 06/90362. Encaminhamento: Foram 399 

subscritas as modificações expostas na composição das Comissões Gestoras de 400 

Campinas, Grande ABC e Sorocaba. A Secretaria deverá elaborar Portaria em 401 

atendimento ao Regimento Interno do CRP SP. XV) RECOMPOSIÇÕES DE 402 

COMISSÕES, NÚCLEOS E GTS – 15.1) Núcleo de Políticas Públicas da 403 

Subsede do Grande ABC - A Subsede Grande ABC está formando Núcleo de 404 

Políticas Públicas e, dessa forma, sugere novas/os colaboradoras/es: Beatriz 405 

Borges Brambilla (CRP 06/98368), Bruno Logan Azevedo (CRP 06/112009), Jader 406 

Ramos Junior (CRP 06/117885) e Natália Souza (CRP 06/120774). 15.2) Núcleo 407 

de Sexualidade e Gênero - A psicóloga Bruna Lavinas Jardim Falleiros – CRP 408 

06/87314 foi indicada pela Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte a colaborar 409 

nesse Núcleo. 15.3) Comissão de Orientação e Fiscalização – Por indicação da 410 

Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte, inclui-se as/os seguintes 411 

colaboradoras/es para a COF: André Itiré Takano (CRP 06/70637) e Bruno 412 

Monteiro Carlos (CRP 06/80726). 15.4) Comissão de Ética - Fica indicado o 413 

psicólogo Franklin Felix de Lima (CRP 06/79495) a compor a Comissão de Ética 414 

na condição de membro. Já a psicóloga Tatiana Barricelli Vaz (CRP 06/89461) 415 
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passará a fazer defesa dativa, portanto, na condição de colaboradora. Ela foi 416 

indicada por Ricardo Belfort. Encaminhamento: Referendaram-se todas as 417 

indicações de alterações apresentadas. Determina-se a cada coordenadora/or de 418 

comissão, núcleo ou grupo de trabalho que informe, nas próximas plenárias 419 

ordinárias em setembro, sobre a composição: quem se mantém ou não no grupo, 420 

a partir de levantamento de presença efetivado. As/Os convidadas/os que a COE 421 

e COF tiverem para indicar serão discutidos junto a esse ponto. O levantamento 422 

feito pela Secretaria com relação ao absenteísmo de membros, colaboradoras/es 423 

e convidadas/os, subsidiará apresentação oportuna ao plenário. XVI) 424 

INDEFERIMENTO de PJ – A Comissão de Orientação e Fiscalização analisou o 425 

pedido de cadastro para Pessoa Jurídica de 2 (duas) Comunidades Terapêuticas 426 

e submete seu parecer ao Plenário. Encaminhamento: O plenário indefere o 427 

registro de PJ para: Centro Terapêutico Rafard Ltda Me. – Processo nº 187824 e 428 

Centro de Tratamento para Dependentes Químicos Best Way Ltda. – Processo nº 429 

169492. XVII) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA - 430 

O conselheiro secretário submeteu ao plenário a aprovação dos processos das 431 

pessoas física e jurídica inscritas neste CRP SP. Encaminhamento: Pessoa física 432 

- 574 (quinhentos e setenta e quatro) inscrições novas, 81 (oitenta e uma) 433 

reativações, 3 (três) inscrições secundárias, 25 (vinte e cinco) inscrições por 434 

transferência, 141 (cento e quarenta e um) cancelamentos a pedido, 9 (nove) 435 

cancelamentos por óbito e 20 (vinte) cancelamentos por transferência. Pessoa 436 

jurídica - 23 (vinte e três) registros, 9 (nove) cadastros, 5 (cinco) alterações 437 

contratuais, 10 (dez) cancelamentos a pedido e 10 (dez) cancelamentos por 438 

débito. Total geral de processos aprovados para pessoas física e jurídica: 910 439 

(novecentos e dez), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XVIII) 440 

APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA – O plenário tomou conhecimento 441 

da relação de psicólogas(os) para aprovação do título de especialistas. Para o 442 

CREPOP, a conselheira Maria Ermínia Ciliberti sugeriu que se faça uma análise 443 

tangencial de crescimento de psicólogas/os com a população do estado. 444 

Encaminhamento: Na modalidade Concursos foram deferidos: 1 (um) na área da 445 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, 7 (sete) na área da Psicologia do 446 

Trânsito, 4 (quatro) em Psicologia Clínica e 1 (um) em Neuropsicologia. Na 447 

modalidade Cursos, deferiram: 1 (um) na área da Psicologia Organizacional e do 448 

Trabalho, 34 (trinta e quatro) na área da Psicologia do Trânsito, 21 (vinte e um) em 449 

Psicologia Clínica, 9 (nove) em Psicologia Hospitalar, 2 (dois) na área da 450 

Psicopedagogia, 1 (um) em Psicomotricidade, 1 (um) em Psicologia Social e 25 451 

(vinte e cinco) em Neuropsicologia. Foram indeferidos, na modalidade Concurso: 452 

1 (um) na área da Psicologia Escolar/Educacional e 1 (um) na área da Psicologia 453 
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do Trânsito. E, na modalidade Curso: 2 (dois) na área de Psicologia 454 

Organizacional do Trabalho, 2 (dois) na área da Psicologia do Trânsito e 1 (um) na 455 

área da Psicologia Clínica. Total geral de títulos de especialistas homologados: 456 

114 (cento e catorze), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XIX) 457 

APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITE – Foram analisados 13 (treze) 458 

processos. O plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site 459 

com os seguintes protocolos: 606219717 (CRP 06/81584), 806220050 (CRP 460 

06/88894), 706120561 (CRP 06/121580), 697 (CRP 06/87198) e 306420234 (CRP 461 

06/124744). Conferiu parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os 462 

seguintes protocolos: 706120155 (CRP 06/82365), 506319435 (CRP 06/118489). 463 

Não se aplica a obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 464 

106615088 (CRP 06/96735), 806519874 (CRP 06/96511), 506519703 (CRP 465 

06/124530). Deu parecer para o cancelamento à obtenção de selo ao site com os 466 

seguintes protocolos: 806109211 (CRP 06/3714/J e 35596), 106712658 (CRP 467 

06/89126) e 006019047 (CRP 06/121468). XX) PONTOS PENDENTES PARA A 468 

PRÓXIMA PLENÁRIA – Devido ao adiantado da hora, foram remanejados os 469 

seguintes pontos de pauta: (i) Recomposição: Comissão de Orientação e 470 

Fiscalização – COF, Comissão de Políticas Públicas – CPP, Núcleo Criança e 471 

Adolescente, Direitos Humanos, Núcleo de Saúde, Núcleo Sexualidade e Gênero, 472 

Subnúcleo Psicologia e Relações Raciais - Núcleo Questões da Terra/Etnia/Raça, 473 

Subnúcleo Diversidade Epistemologia, Núcleo de Métodos e Técnicas, Subnúcleo 474 

Psicologia do Esporte e GT Conferências. (ii) 9º. CNP (2016) - Discussão sobre 475 

temas recebidos dos CRPs. (iii) GT Documentos Escritos – GT Revisão da 476 

Resolução 007/2003. (iv) Fórum dos Conselhos Atividade Fim Saúde. (v) Subsede 477 

Metropolitana. (vi) Legalização do Aborto. (vii) Conferências – Monitoramento e 478 

Reuniões nas Subsedes. (viii) Subnúcleo Idoso (NAS). (ix) CRP e Formação. 479 

Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 480 

sessão, da qual eu, conselheiro secretário Guilherme Luz Fenerich, lavrei a 481 

presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os presentes. São 482 

Paulo, 15 de agosto de dois mil e quinze. 483 
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