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dezºito,
de_novembro doano"dédois mil e
AosVinteietre __,diasdo mês

quatorzehoras6Cinquenta 6três minutosna sede d6 Conselho Federal cI6

*Í»,'__'_P5icologia CFPSituado no Setorde Administraçao Federal_SuI, quadra dois

* '_º_abloco »_ ;Bª',Edificio Via Office, térreo,-salaCento e quatro, BraSiIia DistritoFederal
* ª',__iniCIou se aVigeSimaquarta568850plenaria do decimo setimo plenariodo_
ConselhoFederal deP5icologia Estavam presentes nessa ocasião, entre _ _
**, Conselheiraseconselheiros Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, F5bi5n_ JaVierMarin? _' __
» ;RuedaIoleteRib6ir0 (15Silva MarC|a BadoroJunia Maria CamposLaraJureuda'f

I ª

" DuarteGuerra An5 Sandra FernandesArcoverdeNobrega PedroPaulo' Gastalhoª __ _ __
dé Bicalho,Sandra Elena SpOSito Paulo RobertoM5rtins Maldos Paúlo Jose» _Íªª

)--ª

I

*

..

_

*_/<'

._. _5'Bar'ros'& 'de AgUiaeressoa 6 Norma C08m0Ana Sandraabrea Plenaria com _51_.ff]

»SíéyINFORME SOBRE PRÉMIO QE DIREITOSHUMANOS chamando atençao parao'__ __ &
3_»,_.___Qpremio de Direitoshumanos queo CFPrecebeu, 6 querepresenta5 _lutado CFP.- "
Pedro,Pauloafirma queo CFPfoio únicoConseTho Profissronal queganhou o,
' ixi-premiona categoriagenero6 identidade sexualentreguediretamente "pelo ».

" * "' ,

855382?

'©Q\P7'°9*\Tf® mie-ru». w_;_'

Conselho. V7
C gedcrlaldcvi

PreSIdente em exercício,RodrigoMaia. Jureuda Duarte sUgere» qUe o premiova
_ , Visitaros Regionais paradar mais ViSibilidade Márcia ,Badaró sugere que. o..»
* lj'iíf fpremioSejaIevad para APAF e como SUbSIdIOdeve-se_ prepa __rÍ_*,um breve
. _ __ ii históricocontando 5 trajetoria doCFP na militanCIa pelosDireitos Humanos O
' '_'.Ç__Pprimeiro Informe é sobre_o 1. PLANEJAMENTO ESTRATEGICOMiraCi Mendes .*

Coordenadora do CFP,fala quehá dois meses o MártioCruf' responsavel pelo;_

tirado umcomite executivo_j'.
"7 ªi'*íª;____planejamentoestrategico esteveno CFP.A0fin5I foi
.....

:_ nãoesta todo presente6I5quertrazernovamenteeste pontoemdezembro 2

' ' INFORMESREUNIAO DA CONPAS COM OS CRP'sPontosoIiCItado pela-Andreia».

_

&

. _":ÁÉºEsmeraIdoque nãoestá presente.Apos*osinformespassam »a'os pontosdef

ij_ pauta:1.- ATA23ª PLENARIA26/10/2018Aataeaprovada2 DESIGNAÇAO Dig l,,

Rif/«RELATORIA DEZEMBROEJANEIRO Dentreos processos dedezembro Jun-aiii , »:
6 Í Lara designa trêsprocessos paraIolete Ribeiro o1595/201891;1278/201874, ej
1268/201839 Dois para Jureud5 Duarte, 61267/201894, e0855/201891*._ E um}, '
paraSandra SpOSito o1338/201859Esses processos serao julgados dentro de

».__.-,_;qumze diasASeguir passam a deSignar os processos de janeiro. Sandra Sp05itoº»

- (ficacomo 1468/201891; e 1138/201804: ReginaPedrosa ficacom 1869/2018-11? '

__
_ 528/201876é atribuídoà»RosaneGranzotto_O1138/201804 éatribuído: _.
'
*
l-ja
CIarisSaGuedes3.»SiTUAcAo
para
fica
Eº1227/201842
, : à;uma, ia Esmeraldo
'ÍiÍg ADOSGTSPARA A APAF DE DEZEMBRO 2018 Pedro falaque esse ponto é p5r5 _darf «

,

Vi5ibilidade sobre o8 pontosdeGTs que vão paraAPAF Foi feitoum '

_

[levantamentode quaisGTSj5 enVIaram material nas primeirasduas remessas-', 5
»-' para APAF O primeiroGT, ReVIsão daPolítica de Orientaçao efiscalizaçao do
_ .* *» **í_Ísiâterna conselhos_já_fói», pautadoOsegundo GT, EVIdenCiar axResquçaog
[018/2002 não foi pautado deixe ser enViadon5 terceira remessaO terceiro GT
"
_ÍfLaiCiclade e pSIcoIogia tambemnãofoi pautadopara Plenar|5deve serenViado;
_, "zªnatercéira remessa Q quarto GT, Políticasobre álcool e outrasdrogas foil,
_
(pautado O qumto GT, PSICOIOgIa6 esportefoi pautado O _s_extoGT, Demandas,
_ _ «dojudiciario 6 ministerio público aospSicologosqueatuamnas politicasde saude-"_. .' ' _ _ Í
_O_setimo,»í ;" » *
e aSSistenCiasocial nãofoi pautadoedeVesegUir na terceiraremessa
_
Í

__ .,

»

Co
'x
Federal de

ol'ogià 48

'
"

_ ea terceira 'emes. _ O Q _avo;;:Atuaçaodàpsncologla no Sistema
prlswonal
nao foi pautad
devesegunrna terceira remessaOªriqnoevnsaoda»

Co7nselh6
,,:7' .Federal_de7 '
Psxcologla 79775,-777urgenc|apelos, agentessoaoeducativosehá

indicativos fortes nosentido daº
,'"7 ,]áprovaçao 48. MINUTA DE PARECER SOBREALIENACAOPARENTAL Iolete
;,Ribeirofala que na Plenaria passadafoi aprovadaa construçao de um debate
ampliado envolvendo osconseIhOSNreglonals,eque esse processoqualificaraos
, ª?'7'í7_,-pOSJCIonamentos sobre 0 tema.. Em segmdafez, a leitura da, minuta de Parecer

7 _, '7,_r7_'7sobre projetQ de lei que propoealteraçao7da LeidaAlienaçao Parentalelaborada
_, _
. Í pelaGerencra Técnica.Jureuda Dúarte aproveitaparadarum informedizendo __ 77
,7'77_que___',a preSIdente da SPMtem sidomuuto procurada em funçao clas denunCIas__
(7;un5S mulheresfazem eque Se voltam/contra elaEla soIICItouqueesse parecer
7, - do CFP fosse encaminhado para SPM IoleteconSIderaque não ,é hora de aprovar7 7
weSse documentosem qUe hajaumposuaonamento do Sistema. sua proposta é
';,"ª'qampliarQ debate, enquanto aguardamaconclusaodo materialque está sendo
, 7: produzndono5rnbi7t0 'doSistema APlenaria acata ap05|çao (IeIoleteRibeiro e_7
:_'77_,f,i,n7,ã_o aprova 5publicaçao (Io texto 54.INFORME REVISTADIALOGOS Ioleté
*
Ribeiro aproveitapara dar um informe _Sobre aRevista DialogosanunCiando que
_

nostextos jáPestãp' concIUIdos Pedro, Paulo acrescenta ,que a: comissao editorialda

_ f'gj'gyrewstaPS|coIog|a CienCIa5 Profissaoindicaí Sobre,0temada escuta

_, . ,

ªespeCIalizaela a construçao77d5um dOSSIe e queseentendeu que<umnumero

ª

7_7*7 . especralseriamuita coisa,eque os textoscomporao umdosedeum número
_
_ 7ªªf,regular 55. INFORMESISTEMA NACIONAL DE PREVENÇAG N70 COMBATE A
ªª ,»,TORTURAAproveitando os apartesMarCia Badaro informaque,oPaulo Maldos
',ªilhepediu para qué, ela'_orepresente na 2? reuniãoordinaria do SistemaNaClonaI x:
_ ' _(f(:Ie Prevençaoe Combate a Tortura eXXIII reuniãoplenaria ordinaria(Io Comite-,

7

7_77_',;f5m BraSIIIa * INFORMESoBREAs7ATIVIDADESD0GTDEREVISAODAPOLITICA'

«_

7 NacionaldePrevençao 7e7Combatea Tortura _ CNPCT, nosdias 727 a 29/11/20187 _

-_

.

fDEORIENTAÇAO EFISCALIZAÇAO JúniaLaraquer darClenCIa àPlenariasobrea
' 7
7 _- « notasobreocoach/ng Comenta que naofoi.fácilconstrurranota tendo em Vista
º?'_,queé uma discussao delicadapoiShá muita oposição. .5 ele dentro_da psrcologia
_ ,7 777Jun7iaLara lê ,anota. A notafoisubmetida tanto à, Dorothylngaray-Coelhoquanto
Sao Luiz Eduardo VallengoBernie oque foi sugerido é qII_e7_s'e_faça7_ mençao às _7',]f;. _, 7 .
-ª,7'7777agenCIasformadoras de coachOutra indagaçao é se 0 CDaChpbssa atender
',r,_7-7criançase adolescentesJúniaLara entende que criançasnão devemmas

adolescentes Sim.Fabia',

.ÉRueda5ChOII7 ;a notaconfusa Acrescenta que nomicno T

7, ,,se fala' queo coat/77 nãoe,de nenhumaprofissaomas nofinal indica-séque S5 0

'

ii-{coach utiliz77ar ferramentas excluswas _do psmologoestará incorrendo e7'_'_m falta.
7* ,7ªetica/Junia Laraexplanaqueo entendimento do grupo éque, embora ocoach

,

possa serusadopor outros profnssnonais acreditamque o p5icologoé o mais
7- f'gv-j7qualiflcadoparaIItiIizar- 0Coache, em 70fazendoele deve segwr logicamente 0
', 7.código de etica JureudãDuartevêproblemaem menuonar oSprofissmnais hão
,
,
_Í-inscritosno CRP sem cbnSideraros profussronaisque,possam estar em tranSIto E., = * '
_"), com relação a CIIESOS, não cabe mencionar nenhum na nota,.Júnia Larasuger
7 ;; «qUe osartigos citados apareçam FabianRuedadiz que paraelenão ficou nitid ,
, _ _ _,
,qual o ObjethO da nºta,. Jureuda, Duarte acrescentaqUe nãoficou Claro se o :;-:5,
:,,psmologo pode ou .n50 podeUtilizar o coach Junia Lara, lembra quea sohc1taça7 _.
_
_.

77'777Ídª APAFerauma_nota orientativapara,o7coachEacrescentaque a_confusao
da

Ed Vi57 Q17°Fi0e-, Terreo 355104". CEP 770 070606Dra , lia/DF,BraSil77,

If_ One: (61) 21090100Www,CED,(;_ngDE
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Ps1colog1a 142º '
º º
:

nota,;Ana SandraeXplicaquer eXistempSicologosºrque eStãoseapropriando do º
666671 d__e formaequ1vocadae 5 demanda é» definir. quaha p05içaodo psucologo
com relaçaoao coach dizendo que osÍ,»profissmnais dapSicologia tem 1"urn
conheCImento tecnico quefavorecema atuaçao c6m ocoachsem perder _
_ Vista 6 carater tecmco Cientifico e ético da profissaoE a n6t_afaria/umdialogo l
coma soaedade n6 sentidod6 alertarparaum serviço que pretende tratardo .
campoda saudeeque fazpromessasque talvezn56 possam ser feitas desde o. _
ponto deVista da p5icologia Jureuda Duarte defendequeé muito delicado_»na
nota docoach partir dd princ'ipio que _o profISSionalque vátrabalharcom _isSo vá
151 '( cometer faltaséticas-,diferentemente depSicoIogos em outrasáreas. Paulo

__ . _ ,
g
_
f. _º ' _
152 Í Aguiar traz para cena pensar o objetivodanota Comenta sobre» prof1ss10na|s de 5.3.13;
'
_ º
,, 153 » outros campos que estão ocupando6 espaço docoach que5pSicologia poderia
154 atemais legitimamente ocupar O encaminhamento fica sendo Fabián Rueda dar
º' 155 uma sugestao de redaçao 5té o» di5 segumte 35 INFORMESOBRE QLIVRO
51-56»ªº'ª

REVERSAO SEXUAL? NARRATlVAS DESOFRIMENTO EEXCLUSAO

,

_
º'

º

Pedro Paulo

157 afirmaque é11771 "1176 produ2ido pelascomissoes de' direitos humanosdoCFP e
"158 dos Regionais Emfungao daconjunturapensou seumprovavel lançamentopara
159 6 livro no início.- de 2019, é qUe 6 livro possa,serlançadojuntamente com outras
160 entidades para queo CFP 7156 estejasozinho-. Ana Sandraacreditaque 6 lit/76
161 poSsa Ser julgado pelacapa,sem nemmesmo serlido_,_. e portanto 6 lançamento
__ 162 ex1ge outra» estrategiaPaulo Maldos entendeqUe" 6 livro é importante
,
163 'Sentido de reforçar as Resoluçoessobre_o tema. Concordaquedeva se tomar
164 .ººª cwdado com o título, ewtando 6 carimbodacapaPaúlo Aguiar 7150está certo se
165 sedeVetomar tanto cwdado problematizando qualseria agrande questao Ach5
166ºique pelo;contrariotalvei seja justamente6momento de se pOSiCionar 6falar
_
' 167 sobre esse sofrimento Paulo Maldosexplicaque seria um cuidadoeditori ,,para
_
57 ._f - ª __
168 ev1tar uma estigmatizaçaofátil. Fabián Ruedapensa serfundamental envolver6 _,º '
'
ª ' j169 .FENPBnessa conversa mas: quanto ao lançamento acha que deveriaser
ª'170 postergado pois o CFPjáestá múitoem eVIdenCia é, _dado o contextopolitico o
171 CFPpoden56 consegmr serd'efender depOSSÍveis ataques Pondera qUeu "passo ,
_
' 526,171,172. atras pode serimportante paradepoisdar-dois passosa frentee eSSa publicacao* º' ' ' ' ' ' ª º
__
173 f poderia acirrar ânimos ,emmomentoinoportunoAnaSandra encaminhaque o '
'
174 lançamento deve ser reorganizado envolvendo outras entidades »SándraSpos1to
º 175. completaque "6 livroéuma"consequenCia de como, será pensada 5 estrategiaora
176 em dianteAcha- prudenteaguardar um poucoªo início do gOVerno até para
177 verificar se osataques virao ou não Com a Virada doano. Sugere qUeFabián
ª_178 Rueda lêve proFENPB não só 6 livro, mastoda a discussao dasquestoes de_
. _
í179sexualidade 6 de genero1nc|u1ndo os vinte anos da Resoluçao 01/99. Fabian
gg;
_ 180Rueda lembra quehaVia sido pautadauma agenda de ações do FENPB6 que
ª
1814dentrodessaagenda deaçoes pode ser trazida essadiscussaoA715Sandra
'
acrescenta queesse repOSiCionamentotemaver» com a forma comoesta sendo
_ __ ,; ",, feita a.comunicaçao Paúlo' Maldosteme queuma demonstracaode recuo possa
1,184 fortaleceros ataques dando espaçopara os gruposcontrariosA715Sandra
1858; aSSegura que a publicaça »,.ínao eStá em questao a discussao-éjustamente »ó
. , ,

:* _1__1»»_86ªxº moment/oeaformaSugere qUe aimprensasejaconvocada emuma entreVIsta
.
,_.jfº188
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(61)2109-0100,www
cfp
org.br
1

igc-;

'º

_

, ª

ªii",

*

.

!:

_.

_l»

*Consélho

.*

.?

l

___

*

__,

'

'

>

")"
_'
___,i.,

«'

*'

J

A -'»

'

*

*

*

*

*

A

A

A

A

A

gãgâflªólgcãí189 envolvendo
"
InclusweparceriasinternaCIonals17-PROPOSTAORÇAMENTARIA
m 190\DOS REGIONAIS2019 Norma Cosmoexplica qúe está sendo organlzadoo
,"º 191 *orçamento do CAPPpara o ano dAAe 2019.-Menc1ona que houveumproblemade
. Q
192 envro do orçamento do CRP 06. Sao-EleldOS os orçamentos na projeção, para
x ,*(
193 aprovaçao da Plenár.ia »O orçamento do CRP 01é apresentado Avariaçãode
** A A
194profrssnonais foi negativa;com uma perdade cem profussnonals entre
195 transferencras 6 cancelamentos O orçamento do CRP 01 éAaprovado Q
Q QQ 196.=__» 'orçamento do CRP 02 é_eXIbido PeAAdro Paulo perguntaSobre avendade:»- sala, e'

Í»
A A

_

197 Rosângela Duarteda Assessoriade Controle Orçamentarlod6CFPexplana que'AIAA.

A

, , _

I ,» ,

». . _ _ 2073: próprio CFP. O orçamento do CRP, O76 apresentado e aprovado AAAO orçamentodo

_* *

j

*

A

A

,

198 o v5|6rAda venda 6um r666rs oproprlo»e»que não6compartilhadoc6moCFP-A."O
199 orçamento 66CRP02é aprovadoO orçamento d6 CRP03 éapresentado e
,
_.
2.00 aprovado Q orçamento do CRP 04* éapresentado Há umagrande diferença
A A A
:*_ ",
«201 entre orçamento brúto. e orçamento*realNorma _eXplica qUe se recomendaquea
_
QA [202InadimplenCIa esperadanão entre como expectativa de orçamento mas»que.iS§6 AAA' _ A_ A
_ :_i203 Q foi feitopeloCRP ,04. *Apartir do .a n6quévem, com o nQvo manual, isso não mais
"» '
204poderaser feitA 6. O'orçamento do CRP _046 aprovado *Oorçamento do CRP 05é _ _ _, .Q ,
. AA AA:AAQ2AOSQAI,1~ ._apresentado e aprovadoQ CRP06, como j5 explicado ainda nãoenvnou o,;
AA 206 orçamento e 6mfunçãodiSSo não será põSsíVel apresentar o orçamento do 'A .AA'AAA
gsi/_
208 CRP 08 é,apresentado Houveumagrande variação positiva do número de_
{209profissmnais inScritos. O orçamento doCRP 08 é aprOVado.0A orçamento doCRP

AA

] 21009é apresentado QOAk CRP 09 tem historicamente baixa inadimplenCIa 6 eles

211 possuemuma con5|stente politica*decobrança. O, orçamento doCRP.09 é
212aprovadoO orçamento do CRP*10,eapresentadoH5 um pequeno problema de
A213 repasse ao CFP, amdaqUe isso nãoImpeçaa aprovaçaodoorçamento *A equnpe;f=,_-'
214g-AAIA decontabilidadefinancelra do CFP irá»à Belém fazerum trabalho com aequnpe" '
A Í Q 215 ._.d- o Regional para* orientar a equipe local Q orçamentoAdoCRP 10 é aprovado0

' ». A»2;1,6_ ?A_A _ºorçamento do CRP 11- éapresentado Houve uma variação positiva de18%doª_j.'**

A ,

217,**'_*_**,.numerode,prohssuonais O orçamento do CRP 1A1 éaprovado; Oorçamento dej F A
' ,A.Q;21I8 -_QQ>A CRP A12 e aprovadoOorçamento do: CRP 13 é apresentado Houvetambem u_m atgAfA
' AA
"*_*-2196, venda desala; cómº grande superaVIt Q orçamento Ado CRP13 éaprovadoOA

, »_ 220 »,Ç*,.*»0rçamentodoCRP 14 é apresentado *e'aprovado; Oorçamentodo CRP»15é'**
**"**_*__22,1_Í***_»(apresentado AA madimplenaa prevista é de 40%. O orçamento do CRP 15 éº

AQ ª 222 ' '- aprovado. Oorçamento _dQCRP*16 é apresentado e aprovadoQ orçamentodo*-,,,
A *
* 223 "_*TCRP 17 é apresentado eaprovado. Q orçamento dAo CRP 18 éapresentado _Háº Q
» _3224 Uma, grande variaçao poSitiva donúmero deinscritos O orçamento do CRP 18 é ' _ _

«* A. 225, aprovado O orçamentodo CRP 19 é apresentado Previsãode» Inadimplencra deªl-Á *
226 _j'.*«*36%_. O orçamento do CRP 19 é aprovado O orçamento do.CRP »*»2*0 Qé

_ _» I
, AA

AQ 227 *Í__apresentado Norma informa que foram sohcntadas as atasdas assembleias de]
*_.228*_ *_»L**!,cádaestado que compoe o CRP 20 ,para referenciar 6 total do o(amentoNo**___*
' ___,229f. AcAre houve uma v'ariação posntlva Ele- 14% do número de profnssnonais O.
_
ºf,-2370]Éorçamento doACRP 20 é aprovadoAntônio Neto , Gerente Administrativo-*.* J

Q

A, __,»**2f3'1*;._*Financeiro do CFP,*)le'mb'ra que nesta APAF está referendada *_a criaçaopor *
A

2
A 32 desmemÉramentodoCRP 24, que começara com 2467mscrltos Qorçamento

233 doCRP21 6apresentado e 5QproAvado. 0 orçamentodo CRP 22éapresentado**
» _ , 234aprovado QQ orçamento
do CRP 236 apresentado Den,» *;*'_
_

*, 235,

Fone(61)2AAA109 0100 vavv.
opr.
or_g*bri-

A

,. .
A

,
,
( '.
Co'iiselho É.
Federal de
' , Ps1colog1a236 7 recebendopormaisdezanos

.

_

.

,
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_,

,

O orçamento do;CRP 23eaprovado Norma
parte dos CR tem uma preocupaçao Com pessoal e
-,«_..723,8.encargossaper'ndo 50% e ate 60%.,_Normadiz que estaopropondo uma
23.9formaçao para;as diretorias dos CR_sparainstruí losSobre as decisões que

'

',,237 acrescenta que paraBoa

7

'

_ pªí/;

'

'

orçamento «de , forma permanente 19REFORMULAÇAO
PR NormaCosmoInformaque 6 CRP 08teVe um
superawt epediram porofncuoa Inclusaodes$e Ávalorainda no orçamento de

"24.1, ORÇAMENTÁRIA?CRP08 ,

2018 OPlenarlo aprova areformulaçao orçamentarla 18. RESOLUÇAOMANUAL , » " '
' » -'Í-?Í 1,244DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOSEFINANCEIROS Norma Cosmoafl ma
245 que oGT feztodoo trabalho, eeste 688866pela APAF, mas.aparte sobre lei ' '
A
57.246trabalhistafICOU pendenteemperspectiva dasmudanças na legislaçao Federal.
247Com aAaIteraçao deStes dISpOSItIVOS legals o trabalho do GT continuoue foi
, [24855 conalwdo Trata--seagorade aprovar a Resoluçaoqueatualizaomanual
» , ii. , 249; Resoluçaoéaprovada Asdezoito hOras ecmquenta mmutos, foie, errada
ª: .250 sessão plenarla ESta ata» foilavrada por "

"

" ConselheiroSecretario dd CFP,;8qual fo _ _ , '
acnma nomeadose referencrados

