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ATA 1869ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, as dezenove 1 

hora e cinquenta e cinco minutos, realizou-se a milésima octingentésima 2 

sexagésima nona reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de 3 

Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. 4 

Estiveram presentes 21 (vinte e um) conselheiras(os), sendo essas(es) 5 

efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, 6 

Aristeu Bertelli da Silva, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz 7 

Fenerich, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, José Agnaldo Gomes, 8 

Luiz Eduardo Valiengo Berni, Maria Ermínia Ciliberti, Marília Capponi, 9 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Bruno Simões 10 

Gonçalves, Camila de Freitas Teodoro, Gustavo de Lima Bernardes Sales, 11 

Lívia Gonsalves Toledo, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar 12 

Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito 13 

e Sergio Augusto Garcia Junior. Também esteve presente o gestor da 14 

Subsede de Assis, Edgar Rodrigues, conforme lista de presença anexa que 15 

é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) 16 

Justificativa de Ausência - Foram consideradas as justificativas de 17 

ausência dos (as) demais conselheiros (as): Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela 18 

Gramkow, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Luís Fernando de Oliveira 19 

Saraiva, Dario Henrique Teófilo Schezzi e Silvio Yasui. 1.2) 14º Congresso 20 

Paulista de Saúde Pública – A conselheira Maria Ermínia Ciliberti informa 21 

que no 14° Congresso Paulista de Saúde Pública, da Associação Paulista 22 

de Saúde Pública - APSP, a Psicologia foi citada em todas as mesas e O 23 

CRP teve um estande muito bom e muito visitado. Informa que, 24 

posteriormente, as fotos dessa atividade serão fixadas na recepção do CRP 25 

SP. As mesas apresentadas foram bem organizadas. Apenas teve a 26 

questão de não participação do Movimento Sem Terra (MST) por problemas 27 

de comunicação, que o CRP somente soube em cima da hora, o que 28 

impossibilitou organizar logística para o deslocamento. Os relatores dos 29 

grupos formaram um documento que virou um manifesto. 1.3) GT História e 30 

Memória - Ilana Mountian informa que o Sr. Fernão Ciampa ganhou a 31 

licitação para confecção do vídeo sobre Questões de Gênero. II) ANÁLISE 32 

DE CONJUNTURA – O conselheiro Bruno Simões Gonçalves iniciou 33 

apresentação discorrendo sobre a atual conjuntura política, trazendo as 34 
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questões do fundamentalismo, que está muito presente nas pautas que 35 

estão sendo discutidas pelos entes públicos, o que tem impacto nas defesas 36 

e ações do CRP. Submetendo, então, o assunto à discussão do plenário.  37 

Maria Ermínia Ciliberti fez uma análise sobre a atual situação do Ministério 38 

da Saúde, considerando que a saúde é um problema que abrange toda a 39 

América Latina. Questiona o atual modelo do Serviço Único de Saúde 40 

(SUS), sendo que os planos de saúde tem grande poder sobre o sistema de 41 

saúde no Brasil, mas, a maior parte da população necessita do serviço 42 

público. Antes da realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, será 43 

realizado, em 29 e 30 de novembro, em Brasília, o I Encontro Latino 44 

Americano de Entidades e Movimentos Populares: “Pelo Direito Universal à 45 

Saúde”. No entanto, há muitos movimentos que fazem atos de ataque ao 46 

governo atual, e que não desejam uma reforma política, mas que são 47 

apoiados pelo CRP. Pontua também a necessidade de discussão sobre os 48 

meios de comunicação e a democratização da mídia. Discutir o papel do 49 

CRP na discussão sobre a reforma política, bem como a corrupção. Ilana 50 

Mountian pontuou que o CRP, em muitos casos, o CRP é bastante firme em 51 

seus posicionamentos, o que acaba gerando manifestações contrárias da 52 

categoria. Maria Ermínia Ciliberti relembrou que houve mudança de última 53 

hora de um palestrante no evento que ocorrerá na próxima semana sobre 54 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, o que gerou questionamentos em 55 

relação à postura do CRP e sobre as alianças estabelecidas. Para a 56 

organização do Congresso da ABRASME, o CRP estará junto com o Sinpsi 57 

– Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, mas não haverá 58 

participação de outros movimentos de classe. Moacyr Miniussi Bertolino 59 

Neto pondera que se aproximando o período eleitoral e que, portanto, é 60 

importante não perder o foco, e tendo em vista que existe uma parceria do 61 

Sindicato com o CRP em diversas áreas. Informa que foi realizada reunião 62 

entre o CRP, o Sindicato e outras treze entidades relacionadas à saúde 63 

publica indicadas, com o intuito de se discutir o Congresso da ABRASME - 64 

Associação Brasileira de Saúde Mental.  Lembrou-se que há muitos 65 

psicólogos conservadores, e uma reforma estrutural no país não se refere 66 

apenas à reforma política, como a tributação de grandes fortunas e fim do 67 

financiamento privado para campanhas, mas também a mudança da 68 

sociedade. Adriana Eiko Matsumoto comentou que os temas citados por 69 

Maria Ermínia Ciliberti deveriam ser incluídos no IX Congresso Nacional de 70 

Psicologia e que é importante fomentar atividades que facilitem a interação 71 
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da categoria com as politicas públicas. Informa que a COMORG Regional 72 

analisou e entendeu que é importante incluir como tema para o COREP a 73 

Saúde Suplementar. Pontua também sua preocupação no modo como é 74 

possível o realizar articulação com os movimentos mais radicais, mas que 75 

são os que propõem, efetivamente, mudanças. Também, em como incluir 76 

novas perspectivas que venham a colaborar para uma mudança estrutural.  77 

Na Campanha Estadual de Direitos Humanos, é importante buscar 78 

articulações, visando à diversidade, dando ênfase às vítimas da violência do 79 

Estado de São Paulo, trazendo a questão racial, a lógica do extermínio da 80 

Polícia Militar, que motivou a chacina em Osasco, e as Movimento das 81 

Mães de Maio, potencializando assim esses movimentos no estado. 82 

Referente à parceria com a ABRASME, explica-se que há questões internas 83 

são provenientes da própria organização do Congresso e o CRP tem tido o 84 

cuidado de não se envolver, tomando partido de um dos lados. O 85 

posicionamento do CRP para a presidência da ABRASME é de que se trata 86 

de um campo multidisciplinar, e que isso precisa estar presente. A respeito 87 

da questão da mídia, é preciso verificar as condições que a gestão tem para 88 

formar o núcleo que havia sido planejado, de “Comunicação e Mídia”. Para 89 

isso, verificar se há condições de formar esse Núcleo. Graça Mazarin de 90 

Araújo informa que o evento de Psicologia Organizacional e do Trabalho foi 91 

montado pelo Subnúcleo estadual de POT e com o subnúcleo da Subsede 92 

do Grande ABC e que o que ocorreu em relação a palestrante foi 93 

consultada sobre a possibilidade de participar em outra oportunidade. Maria 94 

Ermínia Ciliberti solicita que seja pauta das próximas Plenárias Ordinárias a 95 

desvinculação do Sinpsi da Central Única dos Trabalhadores, pontuando 96 

que o Sindicato mantém a parceria com CRP e, por essa razão, entende-se 97 

que o assunto deve ser discutido em plenária. Em relação à questão 98 

apresentada relativa à ABRASME, o seu entendimento é que deveria ser 99 

uma decisão discutida em plenária, assim como a retirada de uma pessoa 100 

ligada à gestão do Federal, como no caso do evento de Psicologia 101 

Organizacional e do Trabalho, também deveria ser uma decisão tomada 102 

com o plenário. Sugere também que seja discutida na próxima análise de 103 

conjuntura a relação do CRP com esferas do governo estadual e 104 

municipais. Moacyr Miniussi Bertolino Neto comenta que o Congresso de 105 

Saúde Mental da Abrasme será o maior do país e ocorrerá no estado de 106 

São Paulo e, desse modo, não há como o CRP não compor a organização. 107 

Bruno Simões Gonçalves comenta que, pela CDH, no caso das vítimas de 108 
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violência do Estado de São Paulo, houve convite para o Movimento Mães 109 

de Maio e dos familiares dos meninos assassinados recentemente na 110 

cidade de Osasco. No caso de Osasco, ainda estão sob o impacto do 111 

acontecimento e com o Movimento Mães de Maio houve diálogo, mas 112 

ocorreu uma questão específica e elas não estiveram presentes em 113 

atividade para a qual foram convidadas. Mas, a Comissão dos Direitos 114 

Humanos está empenhada em manter diálogo e fortalecer esses 115 

movimentos. Pontua que os Congressos da ABRAPSO, da ABRASME e da 116 

ULAPSI promovem grandes encontros, os quais o CRP sempre apoia, e 117 

que se deve trazer para discussão na plenária, assim como assuntos que 118 

gerem polêmica. Pontua-se que a Comorg Estadual do COREP está 119 

levantando temas que ainda não estão comtemplados e um dos assuntos 120 

que será discutido é a transversalização das temáticas. Encaminhamento: 121 

O plenário consensua que: 1) O CRP deve ter o cuidado de a relação do 122 

CRP com os movimentos sociais e entidades sejam por métodos de 123 

parceria para a construção de Seminários e Congressos ou visando à 124 

ampliação da diversidade de posicionamentos. Sempre se deve consultar a 125 

plenária. 2) São pontos importantes que deve ser contemplada a discussão 126 

no próximo COREP/CNP: Saúde Suplementar, Democratização da Mídia e 127 

Reforma Política. III) APAF - DEZEMBRO DE 2015 (Brasília, 11 a 128 

13/12/15) – A conselheira Adriana Eiko Matsumoto informa que o prazo 129 

para indicação da delegação do CRP SP para a APAF, que será realizada 130 

entre os dias 11 e 13 de dezembro, é 26 de outubro. O CRP SP pode 131 

indicar cinco delegados, sendo dois na condição de suplentes. A sugestão 132 

da Diretoria para composição da delegação é: Elisa Zaneratto Rosa, José 133 

Agnaldo Gomes, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Luís Fernando de Oliveira 134 

Saraiva e Sandra Elena Sposito. Explica-se que a APAF tem seu inicio no 135 

dia 11/12, (sexta-feira), às 10h. Sandra Elena Sposito expõe sua 136 

indisponibilidade devido à eleição do Conselho Tutelar de Bauru no dia 13 e 137 

a provável confraternização da Subsede, na mesma data. Indica Mirnamar 138 

Pinto da Fonseca Pagliuso. Guilherme Luz Fenerich explica que não poderá 139 

participar da APAF e, tendo em vista a situação financeira do CRP-01 e da 140 

possibilidade de intervenção nesse Regional, sugere que Gabriela Gramkow 141 

componha a delegação, por ter inclusive acompanhado melhor a quando 142 

estava na tesouraria.  Encaminhamento: O plenário aprovada delegação: 143 

Elisa Zaneratto Rosa, José Agnaldo Gomes, Luiz Eduardo Valiengo Berni, 144 

Maria Ermínia Ciliberti e Gabriela Gramkow, que ainda deverá ser 145 
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consultada. A Secretaria deverá conferir se os nomes indicados para 146 

compor a delegação estão no quórum da Plenária Ética que coincidirá com 147 

a APAF. IV) 9º. CNP (2016) – A conselheira Adriana Eiko Matsumoto 148 

informa que o Regulamento do Corep será apresentado para aprovação nas 149 

próximas plenárias. Informa também que está sendo montado um roteiro 150 

para que os eventos já programados possam ser inscritos como Eventos 151 

Preparatórios, que será encaminhado ao plenário. Comenta que se 152 

ponderou importante a produção de um vídeo apresentando o CNP, que 153 

poderá ser divulgado em atividades e no site do CRP. Maria Ermínia Ciliberti 154 

relembra que problematizou na ultima plenária a utilização dos eventos já 155 

planejados como Eventos Preparatórios, pois entende que eles ficam 156 

fragmentados, o que levará a um congresso problemático. Adriana Eiko 157 

Matsumoto comenta que a deliberação era que a Comorg deveria verificar 158 

os eventos que já estavam planejados, que é o que está sendo feito.  159 

Incumbiu-se a Comorg também de levantar os temas que são importantes 160 

para o avanço que se que da Psicologia. Maria Ermínia Ciliberti sugere que 161 

durante o período de realização dos eventos preparatórios, não sejam 162 

realizados outros eventos, mas Adriana Eiko Matsumoto entende ser 163 

complicado cancelar os eventos que já estão programados, mas que se 164 

pode vetar o agendamento de novos eventos que não estejam relacionados 165 

ao COREP, em determinado período. Sobre isso, Janaína Leslão Garcia 166 

pondera que alguns acontecimentos necessitam de uma resposta imediata, 167 

assim, sugere que, se for necessário, sejam realizadas atividades alinhadas 168 

com o processo do Congresso. Camila de Freitas Teodoro defende a 169 

manutenção dos eventos que já estão planejados. Explica que, diferente do 170 

funcionamento da sede, há questões nas subsedes que surgem e precisam 171 

ser contempladas. Encaminhamento: A Comorg irá verificar os temas 172 

principais e que tragam avanços para a Psicologia no próximo triênio e 173 

assim, serão sugeridos os eventos preparatórios. Deve-se evitar a criação 174 

de novos eventos, além dos já programados, que não sejam preparatórios. 175 

Dentre os já programados, a Comorg irá encaminhar o roteiro para que 176 

esses possam ser inscritos como preparatórios. 4.1) Data de realização do 177 

IX COREP - Adriana Eiko Matsumoto informa que é necessário definir a 178 

data de realização do COREP, de acordo com o cronograma do CNP, e 179 

como este Regional costuma realizar essa atividade durante o final de 180 

semana, há a possibilidade de o CRP realizar nos dias 29 e 30 de abril e 1° 181 

de maio ou entre 06 e 08 de maio. Pondera que, embora dia 1° de maio seja 182 
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feriado do Dia do Trabalho, o dia 08 de maio é Dia das mães. Assim, 183 

submente ao plenário para definição das datas. Encaminhamento: O 184 

plenário acordou que o IX COREP será realizado entre os dias 29 de abril e 185 

1° de maio de 2016. 4.2) Recomposição da Comorg - Adriana Eiko 186 

Matsumoto comenta que Luciana Stoppa dos Santos participou da última 187 

reunião da Comorg e se colocou à disposição para compor esse coletivo. 188 

Carla Biancha Angelucci foi convidada pela presidenta Elisa Zaneratto 189 

Rosa, mas declinou o convite e o gestor Vinicius Cesca de Lima está 190 

compondo a Comorg atualmente. Encaminhamentos: Foram aprovados 191 

para comporem a Comorg Regional: Luciana Stoppa e Rita de Cássia 192 

Oliveira Assunção. V) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2015 – A mesa 193 

diretora propõe alterações no calendário do CRP SP, no mês de novembro, 194 

de Plenárias e Fórum de Gestores. Encaminhamento: Foram aprovadas as 195 

alterações no calendário, ficando da seguinte forma: 05/11(quinta-feira) - 196 

Plenária Ética 1873ª; 06/11 (sexta-feira)- Plenária de Julgamento Ético 197 

1874ª; 07/11 (sábado)- Plenária Ética 1875ª; 13/11 (sexta-feira) - Plenária 198 

de Julgamento Ético 1876ª; 13/11 (sexta-feira)- Plenária Ordinária 1877ª; 199 

14/11 (sábado) - Plenária Ordinária 1878ª; 27/11 (sexta-feira) - Encontro 200 

Sede e Subsedes, com pauta: de COE, COF e CATE) e 28/11 (sábado) - 201 

Fórum de Gestores para adequação do Planejamento Estratégico para o 202 

ano de 2016. VI) PSICOLOGIA DO TRÂNSITO – A conselheira Graça 203 

Maria de Carvalho Camara informa que se pretende criar um Grupo de 204 

Trabalho voltado à psicologia do trânsito, formado por agentes de cursos de 205 

especialização, psicólogas(os) e pelo Sinpsi. A ideia surgiu de um evento 206 

realizado sobre o tema e o entendimento é que esse grupo contribuiria para 207 

um grande avanço na discussão. O GT poderá formular meios de avançar 208 

essas discussões e, aproveitará a proximidade do CRP com o DETRAN, 209 

considerando que representa o CRP no GT do DETRAN que fará revisão da 210 

Legislação referente. Sandra Elena Sposito sugere que sejam incluídas 211 

pessoas das subsedes nas Subsedes. Encaminhamento: A plenária 212 

aprova a criação do GT. Para compô-lo, deverão ser consultadas também 213 

as subsedes para indicação de membros. Graça Maria de Carvalho Camara 214 

fica responsável pela formação desse GT. VII) REPRESENTAÇÕES EM 215 

ENTIDADES / ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL – 7.1) Fórum sobre 216 

Medicalização - Núcleo da Baixada Santista – Solicita-se o deferimento 217 

de Alexandra Lelis dos Santos como representante do CRP SP no Núcleo 218 

da Baixada Santista do Fórum da Medicalização. Encaminhamento: O 219 
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plenário entende que cabe à Comissão Gestora deliberação sobre 220 

representação em sua região. Aprova o  nome de Alexandra Lelis dos 221 

Santos como colaboradora da Subsede do Vale do Ribeira e Baixada 222 

Santista. 7.2) Conselho Municipal de Saúde - COMUSS de São 223 

Sebastião/SP - solicita-se o deferimento de Guilherme Seixas Santana de 224 

Lima como representante do CRP SP no COMUSS de São Sebastião. 225 

Encaminhamento: O plenário entende que cabe a Comissão Gestora 226 

deliberação sobre representação na sua região. Aprova o nome de 227 

Guilherme Seixas Santana de Lima como colaborador da Subsede do Vale 228 

do Paraíba e Litoral Norte. 7.3) Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 229 

de Pindamonhangaba/SP - solicita-se a inclusão de Franceline Aparecida 230 

Prolungati de Oliveira  e Viviane Moreira Tineu de Melo como 231 

representantes do CRP SP no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de 232 

Pindamonhangaba/SP. Encaminhamento: O plenário entende que cabe à 233 

Comissão Gestora a deliberação sobre a representação em sua região. 234 

Aprova os nomes dos colaboradores da Subsede do Vale do Paraíba e 235 

Litoral Norte: 1) Franceline Aparecida Prolungati de Oliveira, 2) Viviane 236 

Moreira Tineu de Melo. VIII) AUTISMO - A conselheira Maria Ermínia 237 

Ciliberti relembra que em plenária anterior foi realizada discussão sobre 238 

autismo. Foi então criado um GT que se reuniu e decidiu organizar um 239 

encontro com os atores envolvidos nessa pauta. O Núcleo de Saúde fez a 240 

discussão e o Subnúcleo de Deficiência também foi envolvido, mas não 241 

houve mais evolução. Graça Maria de Carvalho Camara informa que vários 242 

grupos do CRP foram convidados para participar, como Comissão de 243 

Políticas Públicas, Núcleo de Saúde e Subnúcleo de Psicologia e 244 

Deficiência e a sugestão era de fazer oficina para aproximação. O NS teve a 245 

ideia de fazer um seminário, convocando os parceiros, o que ficou em 246 

desacordo com o que havia sido planejado. Então ficou confuso o trato 247 

desse tema e é necessário pensar o que deverá ser feito para encaminhar a 248 

pauta. Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso comenta sobre o Seminário de 249 

Deficiência, para o qual optaram por trabalhar a deficiência 250 

transversalmente, portanto, a pauta do autismo não será propriamente 251 

discutida. Moacyr Miniussi Bertolino Neto comenta que foi proposto o 252 

Seminário exatamente para que essa pauta tivesse andamento.  Sérgio 253 

Augusto Garcia Junior comentou que a pauta do autismo é uma pauta 254 

pendente de discussão mais aprofundada desde a gestão passada. Em 255 

relação a esse assunto, há muitos posicionamentos que o CRP não pode 256 
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apoiar. Por isso, é complicada a articulação.  Outro fato é que, em sua 257 

opinião, o tema de um possível Seminário não deveria ser o autismo. Para 258 

ela, dever-se-ia reunir entidades que trabalham com linhas terapêuticas 259 

nesses casos e convidar esses atores para participar dos Seminários, mas 260 

sem citar a pauta específica, sugerido que o título fosse “Seminário sobre a 261 

Saúde Mental Infantil”, por exemplo. Maria Ermínia Ciliberti sugere que Elisa 262 

Zaneratto Rosa coordene esta pauta dentro do CRP SP, pois participou de 263 

várias atividades sobre esse tema. Encaminhamento: Deverá ser 264 

consultada a conselheira presidenta Elisa Zaneratto Rosa sobre a 265 

possibilidade de que coordene esse tema. IX) CREPOP - A conselheira 266 

Maria Ermínia Ciliberti comunicou que é necessário decidir sobre a 267 

impressão dos cadernos. Adriana Eiko Matsumoto informa que devido à 268 

urgência dos eventos, estão realizando esforços para que sejam impressos 269 

novamente esses cadernos dentro do prazo limite e que seja colado o 270 

adesivo que atribui a autoria da reimpressão, sem alterar a Ficha 271 

Catalográfica. Camila de Freitas Teodoro e Ligia Gielamo Oliveira, 272 

coordenadora de comunicação, informarão qual o prazo para essas 273 

impressões estarem prontas para, então, ser possível aprovar a 274 

reimpressão os núcleos puderem programar os  lançamentos. Marília 275 

Capponi sugere a realização de evento único para lançamento das Cartilhas 276 

Populares do CREPOP (de Álcool e Outras Drogas e de Educação), assim, 277 

será possível que o conteúdo seja trabalhado por um tempo maior e dar 278 

mais ênfase ao CREPOP. A atividade poderá trazer o eixo comum entre as 279 

duas publicações. Em contrapartida, os núcleos trabalharão a divulgação 280 

das cartilhas junto aos usuários. Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 281 

comenta que necessita dialogar com o Núcleo de Educação, que participou 282 

de toda elaboração da cartilha, mas que acha interessante a proposta 283 

colocada por Marília Capponi.  Maria Ermínia Ciliberti entende que se 284 

estiver dentro do prazo, é possível fazer evento único, conforme proposta 285 

da conselheira Marília Capponi. E, após isso, levar a proposta para o 286 

Planejamento Estratégico. Sobre a pesquisa sobre Direitos Sexuais e 287 

Reprodutivos, Maria Ermínia Ciliberti entende que deverá haver um 288 

envolvimento maior do Núcleo de Sexualidade e Gênero. Conta que 289 

participará da reunião que será realizada no dia 14 de novembro, em 290 

Brasília, ainda sem ter um posicionamento sobre o recorte da pesquisa. A 291 

ideia é que o CRP SP leve o recorte sobre a Violação de Direitos Humanos 292 

em Direitos Sexuais e Reprodutivos.  Pondera que, como o plenário do CRP 293 



 

 9 

SP divulgou carta cobrando a finalização dessa pesquisa, é necessário ter 294 

definido o posicionamento deste Regional nessa reunião. Já está sendo 295 

discutido o tema nos eventos do CRP SP, no entanto, a pesquisa exige uma 296 

metodologia específica e o recorte. Lívia Gonsalves Toledo comenta que o 297 

Núcleo de Sexualidade e Gênero havia discutido com o assessor técnico do 298 

CREPOP, Edson Ferreira, e o recorte seria sobre a questão do aborto. 299 

Guilherme Luz Fenerich questiona se o CRP tem mapeado onde estão 300 

trabalhando as(os) psicólogas(os) que atuam com essa questão e onde a 301 

Psicologia tem trabalhado nas questões dos Direitos Sexuais e 302 

Reprodutivos. Seu entendimento é que há pouco campo em qualquer dos 303 

possíveis recortes. Lívia Gonsalves Toledo pondera que houve um debate 304 

sobre o tema, mas seria difícil realizar essa pesquisa. Marília Capponi 305 

entende que não haveria necessidade de ser uma(um) psicóloga(o) que 306 

atue diretamente com essa questão, mas um profissional de políticas 307 

públicas, que vivencia a questão em seu cotidiano. Ilana Mountian comenta 308 

que pensando nos direitos humanos, há diversas questões que poderiam 309 

ser aglutinadas, mas se é um tema que será objeto de pesquisa, é 310 

necessário ampliar o diálogo a respeito. Maria Ermínia Ciliberti diz que havia 311 

entendido que ser tirado o foco da pesquisa, mantendo a discussão no CRP 312 

sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos, mas, depois, foi tomada uma 313 

posição politica de cobrar que se efetuassem as pesquisas. Frente a isso, a 314 

pesquisa já foi colocada no ar, mas ainda não se têm respostas. Adriana 315 

Eiko Matsumoto concorda com a proposta da Maria Ermínia Ciliberti, em 316 

trazer o tema Direitos Humanos e Direitos Sexuais Reprodutivos. Janaína 317 

Leslão Garcia comenta sobre o que tem sido priorizado no Sistema 318 

Conselhos e entende que a defesa do CRP deve ser apenas pelos Direitos 319 

Reprodutivos, excluindo-se assim os Direitos Sexuais, e dando prioridade 320 

ao aborto. Explica que o CRP e o Sistema Conselhos já possui uma ampla 321 

produção no campo dos Direitos Sexuais. Marília Capponi e Lívia 322 

Gonsalves concordam com a visão apresentada por Janaína. Lívia 323 

Gonsalves comenta que somos referência em relação aos Direitos Sexuais 324 

e para efetuar a pesquisa devemos pautar os direitos reprodutivos, 325 

especialmente o aborto, mas que se mantenha dentro dessa temática. 326 

Janaína Leslão Garcia comenta que uma das questões que podem ser 327 

abrangidas é  retirada das crianças do domínio das mães devido à 328 

judicialização de presidiárias e usuárias de drogas. Encaminhamento: Ilana 329 

Mountian deverá ser inscrita para participar da reunião do CREPOP que 330 
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será realizada no dia 14 de novembro, em Brasília. O foco da pesquisa 331 

defendido pelo CRP SP deverá ser Direitos reprodutivos, incluindo a 332 

questão do aborto. Marília Capponi realizará conversa com o NADM e 333 

Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso com o NE a respeito sobre realizar 334 

evento único de lançamento das Cartilhas Populares do CREPOP. IX) GT 335 

CONFERÊNCIA DA SAÚDE – A conselheira Graça Maria de Carvalho 336 

Camara comenta sobre os preparativos para a Etapa Nacional da 337 

Conferência de Saúde. Para a etapa estadual, o CRP está compondo com 338 

os três delegados: Gabriela Martins Silva (vaga como representante de 339 

Movimentos Sociais), Ariadine Benetom de Campos e Teresa Cristina Lara 340 

de Moraes (vaga pelo Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde) e 341 

vamos reafirmar o pedido para vaga na etapa Nacional. A Conferência Livre 342 

da APSP gerou um documento que foi encaminhado para o Conselho 343 

Nacional, o qual será apresentado através de uma carta. Em Ribeirão Preto, 344 

provavelmente haverá mais uma Conferência Livre e o CRP está com o 345 

orçamento apertado para fazer o que é necessário, sendo que há pouca 346 

sobra de material, como folders, camisetas e faixa. O CRP SP enviou um 347 

oficio ao CFP consultando se haverá estande e se será estendido aos CRs. 348 

Solicitou-se ao Departamento de Comunicação que sejam efetuadas 349 

chamadas regulares, inclusive na mídia, para que todos os profissionais da 350 

Saúde estejam informados da Conferência. Graça Maria de Carvalho 351 

Camara informa que a proposta do GT é que o CRP SP apoie pessoas e os 352 

movimentos sociais para a mobilização em favor do SUS que ocorrerá antes 353 

da Conferência, para isso, é necessário que o gerente geral, Diógenes 354 

Pepe, e o conselheiro tesoureiro Guilherme Luz Fenerich verifiquem a forma 355 

de remanejamento  do orçamento para essa despesa. Encaminhamento: 356 

1) Será cobrada resposta do Conselho Federal de Psicologia sobre o 357 

estande na Conferência. Em paralelo, Maria Ermínia Ciliberti, verificará 358 

possibilidade de compor com alguns movimentos coletivos que possam 359 

ceder espaço no estande. 2) Guilherme Luz Fenerich verificará com a 360 

tesouraria a possibilidade de realocar os custos. 3) Referente aos apoios, o 361 

CRP se encarregará do transporte (ônibus) para a manifestação. Incumbe-362 

se GT da responsabilidade pelo preenchimento das vagas desse ônibus, 363 

que deverá ser feito em articulação com as Subsedes, movimentos da 364 

psicologia e movimentos sociais da área da Saúde. X) COMISSÃO DE 365 

SINDICÂNCIA - DIPLOMA (PORTARIA CRP-06 Nº 017/15, DE 07/07/2015) 366 

– A conselheira Maria das Graças Mazarin de Araújo solicita prorrogação de 367 
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mais um mês para conclusão dos trabalhos da Sindicância. 368 

Encaminhamento: Aprovada a prorrogação do prazo para conclusão dos 369 

trabalhos por mais 30 (trinta) dias. XI) RECOMPOSIÇÕES DE COMISSÕES 370 

E NÚCLEOS – 11.1) Subsede de Sorocaba - Apresenta-se ao plenário a 371 

proposta de exclusão do membro subcoordenadora Rosana Cathya 372 

Ragazzoni Mangini (06/31837) e sua inclusão como colaboradora da 373 

Subsede. 11.2) Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira – Expõe-374 

se ao plenário a proposta de inclusão do membro Daniella Stazack de 375 

Araújo (06/41159) e inclusão da colaboradora Tayná Alencar de Souza 376 

(06/83455). 11.3) Comissão Permanente de Licitação – Apresenta-se a 377 

aprovação ad referendum pela Diretoria em 23 de setembro de 2015, 378 

ficando a Comissão Permanente de Licitação composta da seguinte forma:  379 

Presidente: José Agnaldo Gomes, Suplente: Moacyr Miniussi Bertolino Neto 380 

e Membros: Diógenes Antônio Pepe e Mário Raimundo Corrêa. 11.4) 381 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) - Apresenta-se ao plenário 382 

a proposta de inclusão do membro Guilherme Rodrigues Raggi Pereira 383 

(06/125810). 11.5) – Comissão de Ética (COE) – 11.5.1 – Subsede do 384 

Grande ABC - Indica-se a inclusão dos seguintes membros para Comissão 385 

de Instrução referente à elaboração de pareceres: Antônio Carlos Freitas 386 

(06/40167) e Fernando Maeda (06/77137). 11.5.2 – Subsede do Vale do 387 

Paraíba e Litoral Norte - Indica-se a inclusão de membros para elaboração 388 

de Pareceres: – Bruno Ramos, que é colaborador da Subsede no 389 

Subnúcleo de Assistência Social), Guilherme Pimentel de Souza 390 

(06/87315), que é colaborador da Subsede no Subnúcleo de Psicoterapias; 391 

Luiz Henrique de Sá Mendes Fonseca (06/73970), que é gestor da 392 

Subsede; Vilmar Douglas de Souza Pimenta (06/85984), que é colaborador 393 

da Subsede no Subnúcleo de Justiça); e, Wilson Flávio Lourenço Nogueira 394 

(06/53258), gestor da Subsede. Indica-se também a inclusão de Wilson 395 

Flávio Lourenço Nogueira (06/53258) como membro para CIs e a exclusão 396 

de Vinícius Cesca de Lima (06/99477) como membro para CIs da Subsede. 397 

11.6) Núcleo de Educação – Indica-se a alteração de Marilene Proença 398 

Rebello de Souza (06/6133) de colaboradora para membro  do Núcleo e  a 399 

exclusão dos membros Flávia da Silva Ferreira Asbahr (06/62796) e João 400 

Roberto de Souza Silva (06/98171). 11.7) Núcleo de Saúde – Indica-se a 401 

inclusão como membro de Rafael Rosa Plastino (CRP 82882), pela 402 

Subsede de São José do Rio Preto. 11.8) Subnúcleo Diversidade 403 

Epistemologia (Núcleo de Métodos e Técnicas) - Indica-se as inclusões 404 
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como membro de Fátima Regina Machado (06/127273). 11.9) Subnúcleo 405 

Psicologia Organizacional e do Trabalho - Indica-se as inclusões como 406 

membros de Joyce Melo de Oliveira (06/98662), Dario Henrique Teófilo 407 

Schezzi (06/69246) e Gean Matias Bezerra (06/115019) e a exclusão da 408 

membro  Ana Maria Rodrigues de Carvalho (06/8083). 11.10) Subnúcleo 409 

de Psicologia e Relações Raciais - Indica-se a inclusão como membro de 410 

Leticia Moura (CRP 595995). Encaminhamento: O plenário referenda as 411 

recomposições acima. A recomposição solicitada para a Comissão de 412 

Políticas Públicas, qual seja: inclusão de Alexandre Antônio Mateus Moises 413 

como colaborador, de Roberth Miniguine Tavanti como convidado e de 414 

Edna Maria Severino Peters Kahhale como membro, deverão ser 415 

repautadas para depois do Planejamento Estratégico. XII) APRECIAÇÃO 416 

DE PROCESSOS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro 417 

secretário submeteu ao plenário a aprovação dos processos das pessoas 418 

física e jurídica inscritas neste CRP SP. Encaminhamento: A plenária 419 

deferiu, para Pessoa física - 175 (cento e setenta e cinco) inscrições novas; 420 

62 (sessenta e dois) reativações; 03 (três) inscrições secundárias; 16 421 

(dezesseis) inscrições por transferência; 84 (oitenta e quatro) 422 

cancelamentos a pedido, 50 (cinquenta) cancelamentos por transferência e 423 

08 (oito) cancelamentos por não apresentação de diploma; e para Pessoa 424 

Jurídica – 21 (vinte e um) registros; 05 (cinco) cadastros; 05 (cinco) 425 

alterações contratuais e 12 (doze) cancelamentos a pedido. Total geral de 426 

processos aprovados para pessoa física e jurídica 441 (quatrocentos e 427 

quarenta e um), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. 428 

Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira vice-presidenta deu por 429 

encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário José Agnaldo 430 

Gomes, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos 431 

os presentes. São Paulo, dezesseis de outubro de 2015. 432 

 

 

Adriana Eiko Matsumoto 

 

 Aristeu Bertelli da Silva 

Graça Maria de Carvalho Camara  Guilherme Luz Fenerich 
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IIana Mountain  Janaína Leslão Garcia 

José Agnaldo Gomes  Luiz Eduardo Valiengo Berni 

Maria Ermínia Ciliberti  Marilia Capponi 

Moacyr Miniussi Bertolino Neto  Alacir Villa Valle Cruces 

Bruno Simões Gonçalves  Camila de Freitas Teodoro 

Gustavo de Lima Bernardes Sales  Lívia Gonsalves Toledo 

Maria das Graças Mazarin de Araújo 

 

 Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 

Regiane Aparecida Piva  Sandra Elena Sposito 

Sergio Augusto Garcia Junior   

 


