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ATA 1878ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às noves horas e 1 

cinquenta minutos, realizou-se a milésima octingentésima septuagésima oitava 2 

reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 3 

6ª Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 11 (onze) 4 

conselheiras (os), sendo essas(os) efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas 5 

(os): Adriana Eiko Matsumoto, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme 6 

Luz Fenerich, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Luiz Eduardo Valiengo 7 

Berni, Bruno Simões Gonçalves, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Maria das 8 

Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Regiane 9 

Aparecida Piva e Sergio Augusto Garcia Junior. Também estiveram presentes 10 

os gestores das Subsedes de: Assis, Edgar Rodrigues, de Bauru, Silvana 11 

Almeida da Silva Lima, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Vinícius Cesca de 12 

Lima e do Grande ABC, Reginaldo Branco da Silva, conforme lista de presença 13 

anexa que é parte integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) 14 

Justificativa de Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência 15 

dos (as) demais conselheiros (as): Aristeu Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto 16 

Rosa, Gabriela Gramkow, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, José Agnaldo 17 

Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Marília 18 

Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa Valle Cruces, Camila de 19 

Freitas Teodoro, Gustavo de Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves Toledo, 20 

Sandra Elena Sposito e Silvio Yasui. Conselheira Ana Maria Falcão de Aragão 21 

– está desligada do XIV Plenário conforme registrado na ata da milésima 22 

septingentésima sexagésima terceira sessão plenária ordinária de onze de abril 23 

de dois mil e catorze. Conselheira Ana Paula Porto Noronha – está desligada 24 

do XIV Plenário conforme registrado na ata da milésima octogésima vigésima 25 

primeira de trinta e um de janeiro de dois mil e quinze. 1.2) Financeiro – Foi 26 

informado pelo conselheiro tesoureiro, Guilherme Luz Fenerich, que o saldo 27 

bancário é de R$ 17.206.301,95 (dezessete milhões, duzentos e seis mil, 28 

trezentos e um reais e noventa e cinco centavos). A arrecadação chegou a 74% 29 

do previsto, que corresponde a R$ 23.212.243,00 (vinte e três milhões, 30 

duzentos e doze mil, duzentos e quarenta e três reais). Já o índice de 31 

inadimplência foi de 26%, o que é muito elevado. Somente em 1999 houve 32 

registro de inadimplência semelhante, a média tem sido de 19% a 21%. Citou-33 

se que há 5.627 (cinco mil, seiscentos e vinte e sete) novos inscritos, 612 34 

(seiscentos e doze) reativados, sendo que a média anual é de 520 a 550. 35 

Houve 2.544 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro) registros cancelados, 36 
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quando a média histórica é de 2.100 a 2.200. II) APROVAÇÃO DE ATAS 1800ª 37 

(17/10/14) e 1807ª (07/11/14) – A ata da 1800ª Plenária Ordinária, de 17 de 38 

outubro de 2014, foi aprovada com as alterações sugeridas de momento pelo 39 

conselheiro Luiz Eduardo Valiengo Berni e a ata da 1807ª Plenária Ordinária, 40 

de 07 de novembro de 2014, foi aprovada sem alterações. III) APROVAÇÃO 41 

DE NOTA TÉCNICA SOBRE MULTAS APLICADAS PELO CONSELHO 42 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO AS(AOS) PSICÓLOGAS(OS) – 43 

Considerando que têm ocorrido com frequência casos em que o Conselho 44 

Regional de Administração – CRA notifica e aplica multas a empresas e/ou 45 

psicólogas(os) que prestam serviços na área Organizacional, Gestão de 46 

Pessoas e de Recursos Humanos, a conselheira Maria das Graças Mazarin de 47 

Araújo, coordenadora do Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 48 

conta que foi criada uma nota técnica sobre o tema. Relembra aos presentes 49 

que existe um acordo do Conselho Regional de Administração com o CRP, em 50 

que tal multa não seria cobrada se estivesse registrado que o psicólogo realiza 51 

serviços psicológicos. O CRP conversou com representantes do CRA e 52 

elucidou que houve muita mudança no campo da psicologia e que, portanto, os 53 

termos do acordo não estariam mais válidos. O CRA posicionou-se que não 54 

existem mais técnicos de administração e sim, administradores. Por isso, 55 

muitas vezes interpretam que o psicólogo está no exercício ilegal da profissão. 56 

O presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, Luiz Eduardo 57 

Valiengo Berni, propõe realizar nova reunião com o CRA para entregar a 58 

presente Nota Técnica, informar que o acordo não seria mais válido e que este 59 

deve ser dissolvido. Encaminhamento: Feitas as alterações no teor, a plenária 60 

aprova a nota técnica sobre multas aplicadas pelo Conselho Regional de 61 

Administração às(aos) Psicólogas(os). Determina ainda que a assessoria 62 

jurídica do CRP seja consultada sobre a validade do acordo para somente após 63 

reunir-se novamente com o Conselho Regional de Administração. Nessa 64 

reunião a presidência do CRP também deverá estar presente. IV) APAF - 65 

DEZEMBRO DE 2015 (Brasília, 11 a 13/12/15) – A conselheira vice-presidente 66 

Adriana Eiko Matsumoto comenta que será realizada, nos dias 11, 12 e 13 de 67 

dezembro de 2016 a Assembleia de Políticas, da Administração e das 68 

Finanças, e reforça que as(os) conselheiras(os) que foram indicados como 69 

responsáveis por cada ponto devem preparar a discussão para as Plenárias 70 

Ordinárias que ocorrerão nos dias 04 e 05 de dezembro de 2015. Caso o 71 

responsável por algum ponto não possa estar na plenária, solicita que 72 

encaminhe as suas ponderações ao departamento de secretaria ou para que 73 

outra(o) conselheira(o) apresente na plenária. Cita os pontos pautados pelo 74 
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CRP-06, remanescentes da APAF anterior, quais sejam: a) Redução da 75 

Maioridade Penal; b) Revisão da Resolução n° 001/2002; c) Retirada do Título 76 

de Psicólogo Honorário dos Ditadores Médici e Geisel; d) Acupuntura; e) Saúde 77 

Suplementar; e, f) Revista Diálogos (Revistas Sistema Conselhos). Alerta 78 

também para a necessidade de que sejam definidos os pontos novos que este 79 

CRP solicitará para a pauta da APAF, relembrando que será a penúltima APAF 80 

desta gestão. Encaminhamentos: O plenário aprova que sejam solicitados, 81 

além dos pontos que estão remanescentes, os seguintes pontos na APAF que 82 

será realizada em dezembro de 2015: 1) Revogação da Resolução CFP 83 

02/95, que versa sobre atendimento telefônico e que ficou obsoleta após a 84 

Resolução CFP n°11/12; 2) Revisão da Resolução CFP 11/12 – A Resolução 85 

deve ser revista no sentido de retirar o credenciamento de site, pois muitas 86 

vezes são utilizados apenas para publicidade. Assim, a proposta será a de 87 

atualizá-la, respeitando sua estrutura; 3) Cadastro Nacional – Respeitando 88 

encaminhamentos de plenárias anteriores e tendo em vista as providências que 89 

o conselheiro secretário  está tomando junto a Secretaria do Conselho Federal 90 

de Psicologia. Responsáveis pelos pontos novos solicitados: Os materiais dos 91 

pontos “Revogação da Resolução CFP 02/95” e “Revisão da Resolução CFP 92 

11/12” deverão ser preparados por Luiz Eduardo Valiengo Berni. Já o ponto 93 

“Cadastro Nacional” será preparado pela Diretoria. Além disso, a secretaria 94 

deverá encaminhar ao Subnúcleo de Deficiência os materiais atinentes ao 95 

ponto Atendimento de Pessoa com Deficiência, bem como resgatar 96 

material/discussão anterior sobre essa pauta, visto que o ponto é remanescente 97 

na APAF. V) 9º COREP (9º CNP) – 5.1) Regulamento do IX COREP – A 98 

conselheira vice-presidente Adriana Eiko Matsumoto conta que a Comorg 99 

Regional está preparando o Regulamento do IX COREP. A maior alteração em 100 

relação aos anteriores foi em relação à possibilidade de Pré-congressos livres. 101 

Desse modo, não é possível prever a quantidade de delegados que serão 102 

eleitos e também não é possível prever quantos Pré-congressos serão 103 

realizados. A proposta é que fevereiro seja o mês limite para notificação da 104 

realização dos Pré-congressos que serão realizados, inclusive livres. Somente 105 

a partir daí será possível saber quantos pré-congressos serão realizados. 106 

Encaminhamento: A minuta de Regulamento do Corep será encaminha pela 107 

Comorg ao plenário com antecedência para discussão nas próximas Plenárias 108 

Ordinárias.  5.2) Eventos Preparatórios - Quanto aos eventos preparatórios, já 109 

foi enviado pela Comorg e-mail alertando a possibilidade de transformar 110 

eventos já programados em eventos preparatórios, desde que cumpram o 111 

formato que fomente o debate acerca da psicologia para o próximo período. 112 



 

 4 

Também alerta sobre a necessidade de organização de novos eventos 113 

preparatórios. Cita que para o tema de Questões da Terra, já há o indicativo de 114 

que seja realizado evento preparatório, dada a avaliação da necessidade de 115 

que se fomente a construção propostas com essa temática. Encaminhamento: 116 

Até a próxima plenária, em dezembro de 2015, as Subsedes deverão informar 117 

quais eventos preparatórios irão realizar. 5.3) Pré-Congressos – Relembrou-se 118 

que para ser delegado no Corep – Congresso Regional da Psicologia é 119 

necessário que a(o) psicóloga(o) esteja inscrito no CRP e adimplente. 120 

Encaminhamento: A verificação da adimplência será realizada durante os Pré-121 

congressos, para que seja possível identificar quais profissionais poderão ser 122 

eleitos delegados. 5.4) Outras providências da Comorg Regional - Adriana 123 

Eiko Matsumoto relata ao plenário as demais providências que estão sendo 124 

tomadas pela Comorg, em relação ao processo do Congresso Regional da 125 

Psicologia – COREP: a) está sendo feito um tutorial para a categoria para 126 

auxiliar e fomentar a participação das(os) profissionais. Até semana que vem 127 

deverá ser apresentada uma versão desse tutorial; b) foi questionada para a 128 

Comorg Nacional a forma de sistematização das propostas e estão no aguardo 129 

dessa resposta; c) será aberto link para envio de propostas online. Ao final, a 130 

mesa diretora esclareceu que já está sendo preparado pelo CRP SP o Edital 131 

para a composição da Comissão Eleitoral, atividade que não está relacionada à 132 

Comorg. VI) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2016 – A mesa diretora apresenta 133 

ao plenário a proposta de calendário de reuniões do CRP-SP para o ano de 134 

2016. Considerando que esta gestão se encerrará no próximo ano, a proposta 135 

já contempla todos os meses desta gestão. Encaminhamento: O plenário 136 

referenda o calendário de reuniões para o período de janeiro a setembro, 137 

conforme segue: Janeiro: Plenária Ética, em 28/01; Plenárias de Julgamento, 138 

em 29/01; Plenárias Ordinárias, em 29 e 30/01; Fevereiro: Plenárias Éticas, em 139 

13 e 25/02; Plenárias de Julgamento, em 12 e 26/02; Plenárias Ordinárias, em 140 

26 e 27/02; Março: Plenárias Éticas, em 12 e 17/03; Plenárias de Julgamento, 141 

em 04 e 18/03; Plenárias Ordinárias, em 18 e 19/03; Fórum de Gestores, em 04 142 

e 05/03; Abril: Plenárias Éticas, em 09 e 14/04; Plenárias de Julgamento, em 08 143 

e 15/04; Plenárias Ordinárias, em 15 e 16/04; Maio: Plenárias Éticas, em 07 e 144 

12/05; Plenárias de Julgamento, em 13 e 20/05; Plenárias Ordinárias, em 13 e 145 

14/05; Fórum de Gestores, em 20 e 21/05; Junho: Plenárias Éticas, em 04 e 146 

09/06; Plenárias de Julgamento, em 03 e 10/06; Plenárias Ordinárias, em 10 e 147 

11/06; Julho: Plenárias Éticas, em 02 e 28/07; Plenárias de Julgamento, em 01 148 

e 29/07; Plenárias Ordinárias, em 29 e 30/07; Agosto: Plenárias Éticas, em 04 e 149 

18/08; Plenárias de Julgamento, em 05 e 12/08; Plenárias Ordinárias, em 12 e 150 
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13/08; Setembro: Plenárias Éticas, em 01 e 17/09; Plenárias de Julgamento, 151 

em 02 e 16/09; e, Plenárias Ordinárias, em 02 e 03/09. VII) MEDICALIZAÇÃO 152 

– Comenta-se que ainda há uma intercalação dos Núcleos de Álcool, Drogas e 153 

Medicalização – NADM e de Educação quanto ao tema „medicalização‟. 154 

Encaminhamento: A plenária defere que na reunião de diretoria, o corpo 155 

diretivo realize conversa telefônica com as conselheiras Mirnamar Pinto da 156 

Fonseca Pagliuso e Marília Capponi, respectivamente, coordenadoras dos 157 

Núcleos de Educação e Álcool, Drogas e Medicalização, no sentido de retomar 158 

a deliberação deste coletivo de que o Núcleo de Educação ficará responsável 159 

por esse tema. VIII) DISLEXIA – Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso comenta 160 

que há um Projeto de Lei, de autoria de um vereador de São Paulo, com 161 

proposta de identificação e tratamento da dislexia dentro do contexto da 162 

Educação, e que estava arquivado. A Comissão de Saúde da Câmara 163 

Municipal de São Paulo realizou reunião com o CRP para entender o 164 

posicionamento do CRP a respeito. Representantes do Fórum Sobre 165 

Medicalização da Educação e da Saúde e da Abrapee – Associação Brasileira 166 

de Psicologia Escolar e Educacional acompanharam esse diálogo. Depois 167 

disso, houve o arquivamento do projeto. A partir desse ganho, o CRP SP fez 168 

uma nota que foi amplamente divulgada. Nas redes sociais (Facebook), houve 169 

grande movimento de pessoas questionando porque o CRP era contra esse PL 170 

e a Associação de Dislexia fez nota de repúdio ao posicionamento político do 171 

CRP SP. Por todo o exposto, a conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca 172 

Pagliuso solicita ao plenário que seja coerente e defina o posicionamento 173 

político em relação a esse tema para que o discurso seja uniforme. Anular a 174 

Nota sobre a Dislexia irá anular o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 175 

Educação. Há outros diversos PLs sobre a dislexia que estão tramitando. 176 

Considerações do Plenário: a) Afirmou a vice-presidente Adriana Eiko 177 

Matsumoto sobre a importância de afinar os conceitos e argumentos na linha 178 

politica e relembrou dos fatos ocorridos após a publicação da Resolução do 179 

CFP nº 009/2010 que trata do exame criminológico. Houve diversos 180 

posicionamentos contrários o que tornou as ações mais engessadas, não 181 

atingindo seus objetivos, o que ao final resultou na suspensão dessa 182 

Resolução. Por esse motivo, para ela, o argumento de enfrentar a existência ou 183 

não do diagnóstico não é exitosa. Além disso, não favorece ter argumentos na 184 

ótica de posicionamentos de movimentos sociais, mas sim no sentido de 185 

disciplinar a atuação dos psicólogos: uso racional de medicação e efeitos dos 186 

remédios no processo da aprendizagem. Deve-se ainda ponderar nos 187 

interesses econômicos que estão por trás. O diagnóstico não propõe uma 188 
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mudança na educação e sim na criança, pela medicalização. O conselheiro 189 

tesoureiro Guilherme Luz Fenerich discorre acerca da importância de o CRP ter 190 

métodos de discussão que o aproxime da categoria, a exemplo, as Rodas de 191 

Conversa com os profissionais que atuam na Fundação Casa. Nesse momento, 192 

foi proposto pela Conselheira Regiane Aparecida Piva chamar a Associação 193 

Brasileira de Dislexia para uma conversa com o CRP, porém, a mesa diretora 194 

interviu sugerindo outra estratégia de ação, qual seja: para também abarcar a 195 

outra parte da categoria que fundamenta sua discussão na validade do 196 

diagnóstico da dislexia e é próxima da ABD, o CRP SP poderia criar um Grupo 197 

de Discussão composto por outros atores para debate: Fórum sobre 198 

Medicalização da Educação e da Sociedade, dentre outros, no sentido de 199 

buscar formas de dialogar, expondo o processo, os efeitos que essa 200 

medicalização tem na nossa infância, inclusive de fracasso escolar. Já o 201 

conselheiro Sergio Augusto Garcia Junior tece que tanto no debate sobre 202 

dislexia quanto autismo o CRP deve se aproximar das associações e dos 203 

grupos de pais, que estão fazendo o discurso voltado para o campo da saúde 204 

mental ou da deficiência. Sabe-se que diversos autores relacionam a 205 

medicalização com manicômios químicos. Por isso, sugere aglutinar as 206 

discussões da Luta Antimanicomial e Medicalização. b) Sobre a possibilidade 207 

de responder à Nota de Repúdio da ABD ou fazer nova Nota sobre o PL, 208 

comenta-se que quem define a existência ou não de dislexia não é o Conselho, 209 

trata-se de uma pauta da sociedade e não da Psicologia. O CRP deve pensar 210 

em como atuar para que não existam os abusos, disse o conselheiro Joari 211 

Aparecido Soares de Carvalho. O posicionamento dessa gestão está na linha 212 

sobre quem está se manifestando sobre a dislexia e não sobre o tema, assim 213 

sendo, defende que seja realizada conversa com a ABD no sentido de entender 214 

e avaliar corretamente a situação. No entanto, a conselheira Mirnamar Pinto da 215 

Fonseca Pagliuso vê como temorosa a ação de chamar a ABD para conversa, 216 

bem como de responder à nota de repúdio, uma vez que já houve outras 217 

tentativas de aproximação com essa Associação que não funcionaram. Para 218 

ela, deve haver, inicialmente, um espaço interno de debate para construção do 219 

consenso e somente após chamar a ABD para um diálogo. c) Sobre 220 

manifestações no Facebook, quando foi feita resposta para psicóloga que 221 

mandou mensagem pelo fale conosco do site, citou-se que foram encontrados 222 

diversos argumentos que poderiam ter sido usados na Nota divulgada do CRP. 223 

Para Joari Aparecido Soares de Carvalho, não se pode pensar em fazer 224 

censura nos posicionamentos que a categoria registra no Facebook. 225 

Encaminhamento: Quanto à nota do CRP, o Núcleo de Educação deverá fazer 226 
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uma nova, não em resposta à de repudio da ABD, mas que, na construção dos 227 

argumentos, considere os dizeres da ABD que são contrários ao CRP, além de 228 

fazer um histórico das formas de controle da infância, tecer sobre as 229 

contribuições que a Psicologia pode dar no sentido do cuidado e no respeito à 230 

individualidade, quais as contribuições da naturalização e abuso de usos de 231 

diagnósticos. Ao final, a Nota deve ser passada para a COF, que qualificará a 232 

linguagem da nota, para depois submeter à aprovação da plenária. O plenário 233 

corrobora ainda que serão mantidas as ações de enfrentamento aos PLs, 234 

pensando sempre no método debatido por essa plenária, e reforça o 235 

posicionamento de articular o Fórum da Medicalização com a Luta 236 

Antimanicomial. A respeito das postagens no Facebook, o plenário entende que 237 

devem ser respeitadas as normas de conduta produzidas pelo Setor de 238 

Comunicação e aprovadas por este plenário com relação à ocultação de 239 

postagens no Facebook que desrespeitem as regras estabelecidas. IX) 240 

SUBNÚCLEO IDOSO (NAS) – Em plenária anterior foi encaminhado realizar 241 

debate sobre o tema Idoso em um Fórum de Gestores. Encaminhamento: O 242 

plenário determina que o tema seja considerado pela Comissão Organizadora 243 

do IX COREP SP para a sugestão de eventos preparatórios, uma vez que se 244 

entende necessária a formulação de propostas para tratamento do tema 245 

durante o próximo ciclo de gestão. X) SEMINÁRIO SOBRE PSICOLOGIA, 246 

DEFICIÊNCIA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA – O conselheiro Joari 247 

Aparecido Soares de Carvalho relembra aos presentes que foi aprovado em 248 

plenária anterior que todas as Subsedes organizassem atividades preparatórias 249 

sobre o tema da psicologia e deficiência e, para isso, as Comissões Gestoras 250 

fariam um levantamento de temas a partir das realidades locais e indicariam um 251 

debatedor para a ocasião. A ideia era já divulgar esse ciclo de debates de todas 252 

as regiões junto com o Seminário Estadual sobre Psicologia, Deficiência e 253 

Pessoa com Deficiência. As Subsedes de Bauru, Metropolitana e São José do 254 

Rio Preto já estão organizando essas atividades e divulgarão os dados 255 

requeridos ao Subnúcleo Psicologia e Deficiência, para acompanhamento. 256 

Encaminhamento: O Departamento de Secretaria deverá reencaminhar às 257 

Subsedes as orientações sobre os Seminários e Rodas de Conversa que serão 258 

eventos preparatórios para o IX CNP. XI) RECOMPOSIÇÕES DE COMISSÕES 259 

E NÚCLEOS – 11.1) Subsede Baixada Santista – Apresenta-se a proposta de 260 

inclusão da psicóloga Alexandra Lellis dos Santos (CRP 06/127655) como 261 

membro e da psicóloga Simone Pacheco de Oliveira (CRP 06/51437) enquanto 262 

colaboradora da Comissão Gestora da Subsede  Baixada Santista e Vale do 263 

Ribeira.  Encaminhamento: Aprovadas as inclusões das psicólogas referidas. 264 
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11.2) Subsede Grande ABC – Comunica-se a proposta de exclusão da 265 

psicóloga Isabel da Silva Amaral (CRP 06/42039) como  membro da Comissão 266 

Gestora da Subsede do Grande ABC, ficando, a partir de agora, apenas como 267 

colaboradora. Também a exclusão da psicóloga Natalia de Souza (CRP 268 

06/120774) como colaboradora dessa Subsede. Encaminhamento: O plenário 269 

aprova as alterações sugeridas. 11.3) Subsede Sorocaba – Indica-se a 270 

inclusão na Comissão Gestora da Subsede de Sorocaba do psicólogo Danilo 271 

Gomes dos Santos (CRP 06/11896). Encaminhamento: O plenário defere a 272 

alteração suscitada na Composição da Comissão Gestora de Sorocaba. Deverá 273 

ser providenciada, imediatamente, portaria para nomear as Comissões 274 

Gestoras das Subsedes suscitadas anteriormente, adequando-as corretamente 275 

às normativas que regem o Regimento Interno deste CRP SP. 11.4)  Comissão 276 

de Ética – Indica-se a psicóloga Bruna Lavinas Jardim Falleiros (CRP 277 

06/87314) para ser membro para elaboração de Pareceres e CIs na Subsede 278 

Vale do Paraíba e a exclusão do psicólogo Vilmar Douglas de Souza Pimenta 279 

(CRP 06/85984) como membro da COE para elaboração de Pareceres pela 280 

mesma Subsede. Encaminhamento: Aprovadas as alterações suscitadas.  281 

11.5) Comissão de Direitos Humanos – Em atendimento à deliberação das 282 

Plenárias de outubro, o coordenador da Comissão de Direitos Humanos, 283 

Aristeu Bertelli da Silva, esclarece aos presentes que a saída da psicóloga 284 

Clelia Rosane dos Santos Prestes  - CRP 06/ foi a pedido dela. Nesse sentido, 285 

solicita que a partir da presente data ela deixe de figurar como membro da 286 

Comissão de Direitos Humanos. Também solicita a inclusão do psicólogo Julio 287 

Cesar Galves Gomes Mangini Mosqueiro (CRP 06/123159) como membro da 288 

CDH. Encaminhamento: Aprovada as propostas de inclusão e exclusão 289 

indicadas. 11.6) Núcleo de Justiça – Foi apresentada a proposta dos 290 

profissionais integrarem o Núcleo de Justiça, quais sejam: Aline Cristina 291 

Cardoso (CRP 06/71080), Bruno de Castro Santos Motta (CRP 06/94865) e 292 

Raimundo Nonato Lopes Neto (CRP 06/122686). Encaminhamento: 293 

Considerando que os três psicólogos indicados são trabalhadores do mesmo 294 

local, o plenário incumbe ao Núcleo de verificar as modalidades de colaboração 295 

de cada um deles e após pautar novamente em plenária. 11.7) Subnúcleo de 296 

Psicologia Organizacional e do Trabalho – Solicita-se a exclusão do 297 

psicólogo Ubiratan Nunes de Oliveira (CRP 06/12637) do Subnúcleo de 298 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. Encaminhamento: Aprovada a 299 

exclusão sugerida. 11.8) Núcleo de Saúde – Solicita-se a inclusão dos 300 

membros: João Renato Ciabattari Pagnano (CRP 06/84508) e Mayara 301 

Aparecida Bonora Freire (CRP 06/120511) no Núcleo de Saúde. 302 
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Encaminhamento: Aprovadas as inclusões. 11.9) GT Nacional de 303 

Conciliação - Há encaminhamentos feitos em reunião de diretoria sobre esse 304 

assunto. Solicita-se ao Departamento de Secretaria que resgate tais 305 

encaminhamentos, pois devem ser consultados membros da Comissão de 306 

Ética sobre substituição da conselheira Regiane Aparecida Piva na suplência 307 

dessa representação. 11.10) Núcleo de Assistência Social na Subsede 308 

Metropolitana – Solicita-se a criação do Núcleo Metropolitano de Assistência 309 

Social - Numpas. Propõe-se que o coordenador seja o conselheiro Joari 310 

Aparecido Soares Carvalho e os psicólogos Fernando de Assis Bento (CRP 311 

06/92078) e Agnaldo Vieira dos Santos (CRP 06/98932) o integrem na 312 

condição de co-coordenadores. Encaminhamento: Aprovada a criação do 313 

Núcleo, bem como sua composição. XII) REPRESENTAÇÕES EM 314 

ENTIDADES / ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL – A conselheira Maria 315 

Ermínia Ciliberti, enquanto coordenadora da Comissão de Políticas Públicas, 316 

havia manifestado à diretoria seu interesse em participar dessa pauta. Assim, 317 

entende que outras discussões do cunho político na representação nesses 318 

espaços podem ser trazidas novamente. Há propostas de nomes para ocupar 319 

algumas representações. Apresentam-se as propostas do Núcleo de Saúde 320 

para representação do CRP SP nos seguintes espaços: a) Fórum dos 321 

Conselhos Atividade Fim Saúde: como nenhum conselheiro tem 322 

disponibilidade, indica-se Mayara Aparecida Bonora Freire (CRP 06/120511), 323 

que é da região de Assis, para ser representante do CRP-SP nas reuniões do 324 

FCAFS; b) Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde – O 325 

psicólogo João Renato Ciabattari Pagnano (CRP 06/84508) como titular e a 326 

psicóloga Gabriela Martins Silva (CRP 06/122284), da região de Ribeirão Preto, 327 

como suplente, ambos representantes do CRP nas reuniões da Comissão de 328 

Saúde Mental do CES; c) Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal 329 

de Saúde – A psicóloga Joana Paula Camilo Pagliarini (CRP 06/100858) como 330 

representante do CRP nas reuniões da Comissão de Saúde Mental do CMS de 331 

São Paulo. Encaminhamento: Aprovadas as indicações do Núcleo de Saúde 332 

para representação do CRP SP no Fórum dos Conselhos Atividade Fim Saúde, 333 

na Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde e na Comissão 334 

de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde. XIII) PARTICIPAÇÃO EM 335 

EVENTOS – 13.1) Seminário Estadual da Defensoria Pública (27/11/15 e 336 

04/12/15) – A conselheira Regiane Aparecida Piva fala aos presentes sobre a 337 

organização do evento da Defensoria Pública, em parceria com o CRESS e que 338 

tratará da produção de documentos escritos. Serão dois seminários, que estão 339 

programados para os dias 27 de novembro e 04 de dezembro. É importante a 340 
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presença do CRP na mesa de abertura dessas duas atividades, que também 341 

contará com representantes do CRESS e Defensoria Pública. Após a abertura, 342 

será realizada a oficina de documentos escritos, das quais Regiane Aparecida 343 

Piva será a coordenadora. Encaminhamento: Deverá ser consultada, por e-344 

mail, a disponibilidade dos membros do plenário para representação 345 

institucional na mesa de abertura da atividade que será realizada no dia 27 de 346 

novembro de 15. Caso nenhum conselheiro possa, Regiane Aparecida Piva 347 

assumirá essa representação. Acordado que o conselheiro Joari Aparecido 348 

Soares de Carvalho representará o CRP na Mesa de Abertura do dia 04 de 349 

dezembro de 2015. XIV) AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS DOS 350 

SUBNÚCLEOS DE SUBSEDES – A conselheira Camila de Freitas Teodoro 351 

pondera que este ponto é antigo e que já foi superado. Assim, sugere sua 352 

retirada da pauta. Encaminhamento: O ponto será retirado da pauta da 353 

plenária. XV) APRECIAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA - O plenário 354 

tomou conhecimento da relação de psicólogas(os) para aprovação do título de 355 

especialistas. Encaminhamento: Foi deferido 01 (um) na área Psicologia do 356 

Trânsito na modalidade concursos. Foram deferidos 66 (sessenta e seis) na 357 

modalidade curso, sendo: 01 (um) na área Psicologia Organizacional e do 358 

Trabalho, 26 (vinte e seis) na área Psicologia do Trânsito, 01 (um) na área 359 

Psicologia Jurídica, 13 (treze) na área Psicologia Clínica, 08 (oito) na área de 360 

Psicologia Hospitalar, 03 (três) na área de Psicopedagogia e 14 (catorze) na 361 

área de Neuropsicologia. Foram indeferidos 02 (dois) na área Psicologia do 362 

Trânsito e 01 (um) na área de Neuropsicologia, na modalidade concursos, e, na 363 

modalidade cursos, foram indeferidos 02 (dois) na área Psicologia Clínica, 01 364 

(um) na área Hospitalar e 01 (um) na área de Psicomotricidade, este último por 365 

cancelamento. Houve ainda o deferimento, na modalidade curso, após recurso 366 

ao CFP, de 01 (um) na área da Psicologia do Trânsito e 02 (dois) na área de 367 

Psicologia Hospitalar, conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. 368 

XVI) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITE - O plenário concedeu 369 

parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 370 

601717372 (CRP 06/94236), 706621206 (CRP 06/89184), 206421116 (CRP 371 

06/88077), 806821680 (CRP 06/111288), 406020900 (CRP 06/66492), 372 

106416677 (CRP 06/30132), 506621323 (CRP 06/87821), 706122432 (CRP 373 

06/66463), 106321260 (CRP 06/51570), 206220951 (CRP 06/121776), 374 

106205661 (CRP 06/4327), 606022200 (CRP 06/109959), 106121251 (CRP 375 

06/122755). Igualmente, concedeu parecer desfavorável à obtenção de selo 376 

para o site com os seguintes protocolos: 606020890 (CRP 06/111777), 377 

306020987 (CRP 06/107176). A plenária considerou que não se aplica a 378 
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aquisição de selo para o site com os seguintes protocolos: 606621223 (CRP 379 

5223/J/74532), 306421030 (CRP 06/112410), 406321443 (CRP 06/52115), 380 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XVII) PONTOS 381 

PENDENTES QUE SERÃO TRANSFERIDOS PARA AS PROXIMAS 382 

PLENÁRIAS: a) Plano Estadual de Educação (PEE) – O assunto deve ser  383 

discutido com a presença do conselheiro Luís Fernando de Oliveira Saraiva; b) 384 

Termo de Cooperação Técnica entre o CRP SP e o Ministério Público do 385 

Estado de São Paulo; c) Alteração da Coordenação do Núcleo de Criança e 386 

Adolescente e d) Recomposição do Núcleo de Sexualidade e Gênero. Nada 387 

mais havendo a tratar a senhora conselheira vice-presidenta deu por encerrada 388 

a sessão, da qual eu, conselheiro tesoureiro Guilherme Luz Fenerich, lavrei a 389 

presente Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os presentes. São 390 

Paulo, quatorze de novembro de dois mil e quinze. 391 
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