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ATA 1682ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO  

 

 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às nove horas e 1 

dezesseis minutos realizou-se a milésima sexcentésima octogésima segunda reunião 2 

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

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 18 (dezoito) conselheiros (as), 4 

sendo estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana Ferri de Barros, 5 

Carla Biancha Angelucci, Graça Maria de Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, 6 

Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira 7 

Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Mariângela Aoki, Teresa Cristina Lara de Moraes, 8 

Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, José Ricardo Portela, Luiz Eduardo Valiengo 9 

Berni, Luiz Tadeu Pessutto, Marília Capponi, Marly Fernandes dos Santos, Rita de 10 

Cassia Oliveira Assunção e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. Também estiveram 11 

presentes os gestores das Subsedes de Bauru, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral 12 

Norte, respectivamente: Ederson Ribeiro da Costa, Maria da Piedade Romeiro de 13 

Araújo Melo e Lívia Gonsalves Toledo. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) 14 

Justificativas de Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência dos (as) 15 

demais conselheiros (as): Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda 16 

Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, Maria Orlene Daré, Patrícia Unger Raphael 17 

Bataglia, Alacir Villa Valle Cruces, Lilihan Martins da Silva e Roberta Freitas Lemos. 18 

Conselheiro Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão da milésima 19 

quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de 20 

fevereiro dois mil e onze. Conselheiro Makilim Nunes Baptista – está afastado conforme 21 

decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de 22 

dezessete de junho de dois mil e onze. Conselheiro Fábio Souza dos Santos – está 23 

afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária 24 

Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze. Conselheira Teresa Cristina 25 

Endo – está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta 26 

Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) Absenteísmo 27 

dos (as) Funcionários (as) – Foi relembrado pelo conselheiro secretário, Luis 28 

Fernando de Oliveira Saraiva, que na reunião entre a diretoria e coordenadores(as) de 29 

Subsedes, realizada em dezembro, foi conversado sobre os prejuízos causados ao 30 

CRP decorrentes do absenteísmo de funcionários(as). O Departamento Pessoal fez 31 

levantamento disso e a diretoria observou que grande parte das ausências se dá por 32 

questões de saúde. Nas próximas plenárias, será apresentada uma proposta para o 33 

enfrentamento dessa questão. 1.3) Reformulação do Departamento de Secretaria – 34 

Foi reiterado pedido enviado aos(às) coordenadores(as) dos Projetos Integradores, 35 

Comissões e Grupos de Trabalho para fazer uma avaliação dos(as) assistentes 36 

administrativos que os apoiam, uma vez que o departamento de secretaria está sendo 37 

reorganizado e tais dados são importantes para o Planejamento Administrativo de 2013 38 
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desse setor. Destacou que esse planejamento será desenvolvido por todos os 39 

departamentos do CRP. Objetiva-se, com isso, buscar melhorias nas relações internas, 40 

fluxos de trabalho e qualidade no serviço. 1.4) Uso da Internet - O uso da internet no 41 

CRP está sendo monitorado. Foi contratado o serviço da empresa BRconnection que 42 

filtra todos os endereços que são visitados, seu tempo de navegação e horário. O 43 

relatório de acesso detalhado será enviado aos(às) supervisores(as) dos 44 

departamentos para que tomem conhecimento e dialoguem com seus(suas) 45 

respectivos(as) funcionários(as) caso estejam fazendo mau uso dessa ferramenta de 46 

trabalho. Futuramente haverá regras para utilização da internet. 1.5) Jornal Psi – 47 

Observou-se que a edição nº 168 do Jornal Psi não está disponível em acervo no 48 

Cedoc. A conselheira Maria de Fátima Nassif solicitou ao plenário, caso tenham, 49 

doação desse Jornal. A matéria de capa foi sobre Tráfico de Pessoas. II) APROVAÇÃO 50 

DAS ATAS (1656ª, de 01/09/12; 1661ª, de 05/10/12; 1 668ª, de 09/11/12 e 1669ª, de 51 

10/11/12) – O conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva submeteu à apreciação e 52 

aprovação do plenário os registros das sessões plenárias do CRP-06 correspondentes 53 

a 1656ª  (1º/09/2012), 1661ª (05/10/2012), 1668ª e 1669ª (09 e 10/11/2012). Foram 54 

indicadas as seguintes modificações: Na Ata 1656, de 1º/09/12, na linha 44 sobre 55 

“Audiência Pública na Câmara dos Deputados”, nas linhas 72, 76 e 77, 93, 94, 98, 103, 56 

106 e 107 que se referem ao “Dia do (a) psicólogo (a)”, correção nas linhas 115, 116 e 57 

120 concernente à “Recomposição da diretoria”, nas linhas 145 e 146 alusivo aos 58 

“Pôsteres na 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia” , na linha 210 concernente 59 

a “GT assuntos financeiros”, na linha 290 atinente a “2ª Mostra nacional de práticas em 60 

psicologia”. Na Ata 1661, de 05/10/12, na linha 55 sobre a “Avaliação político-61 

administrativa da gestão” . Na Ata 1668, de 09/11/12, nas linhas 101 e 103 que tratou 62 

do “Mutirão de Conciliação” e na linha 218 referente à “Declaração de Regularidade 63 

Técnica”. Na Ata 1669, de 10/11/12, na linha 81, 94 e 95 acerca da “Comissão de 64 

orientação e fiscalização”. Encaminhamento:  Consideradas as modificações 65 

assinaladas, o plenário homologou as atas das reuniões plenárias ordinárias 1656ª 66 

(1º/09/12), 1661ª (05/10/12), 1668ª (09/11/12) e 1669ª (10/11/12). III) 67 

RECOMPOSIÇÃO DE COLABORADOR NO PROJETO INTEGRADOR M UNDO DO 68 

TRABALHO – Foi deferido que o representante da Subsede Baixada Santista, 69 

conselheiro José Ricardo Portela seja substituído pelo gestor Igor da Costa Borysow no 70 

Projeto Integrador Mundo do Trabalho. Igualmente ocorrerá na Subsede Ribeirão Preto. 71 

Com a saída do conselheiro Leandro Gabarra, essa Subsede será representada pela 72 

gestora Alice da Silva Moreira. IV) LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – Atendendo 73 

deliberação do plenário, os conselheiros Joari Aparecido Soares de Carvalho, Luiz 74 

Eduardo Valiengo Berni e Luiz Tadeu Pessutto se reuniram para verificarem formas de 75 

o CRP-06 atender a Lei de Acesso à Informação. Com o parecer da assessoria jurídica 76 

afirmando que essa Lei também se aplica aos Conselhos de Classe, propõem criar uma 77 

página no site chamada Portal da Transparência e disponibilizar os seguintes 78 
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documentos: relatórios de gestão, concursos públicos, licitações, organograma, atas, 79 

assembleias orçamentárias, acordo coletivo de trabalho, plano de cargos, carreiras e 80 

salários, prestações de contas, planejamento orçamentário, outras informações 81 

administrativas e campo para sugestões. Para ter melhor detalhamento nos valores 82 

financeiros, houve proposta de mencionar, por exemplo, a quantidade de exemplares 83 

reproduzidos juntamente com o custo de determinada publicação. Com relação às atas, 84 

foi sugerido disponibilizar as informações por temas ou apenas os resumos. 85 

Encaminhamento : Do ponto de vista ético desta Gestão, trata-se de uma ação 86 

primordial. Sendo assim, o plenário determina que se crie o Portal da Transparência do 87 

CRP-06 e defende que sejam agrupadas as informações para o seguinte menu de 88 

acesso: Gestão Administrativa/Financeira (relatório de gestão e atas a partir de janeiro 89 

de 2013 – as anteriores poderão ser consultadas diretamente na Sede); Estatísticas 90 

(quantidade de denúncias; processos; orientações; fiscalizações, plenárias no ano de 91 

2012 e a previsão para 2013; Gestão do Trabalho (acordo coletivo, regimes de 92 

contratação; distribuição de funcionários por área e, futuramente, resultados do clima 93 

organizacional). Fica o departamento de comunicação incumbido de organizar esses 94 

dados que serão repassados pelo grupo que o propôs. Nesse interim, deverá 95 

disponibilizar uma mensagem aos usuários esclarecendo que as informações 96 

oportunamente serão divulgadas, bem como adicionar o campo ouvidoria na página 97 

principal do CRP. Para dar continuidade a esse trabalho, o Projeto Integrador 98 

Democratização precisa elaborar um projeto de implantação. Trata-se de uma ação 99 

permanente que deverá envolver os departamentos de comunicação e secretaria da 100 

autarquia e a gerência. Visando ampliar esse debate junto ao Sistema Conselhos, a 101 

Secretaria fica incumbida de enviar o Parecer Jurídico para o Conselho Federal de 102 

Psicologia propondo que o assunto seja tratado no âmbito da Assembleia das Políticas 103 

Administrativas e Financeiras. V) COORDENAÇÕES E CO-COORDENAÇÕES – PIS 104 

DEMOCRATIZAÇÃO, INTERFACES COM A JUSTIÇA, MUNDO DO TRABALHO, 105 

MEDICALIZAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS – A presidenta, Carla Biancha Angelucci, 106 

traz aos presentes a necessidade de se fazer uma análise do plenário para reestruturar 107 

os Projetos Integradores e nomear seus coordenadores e co-coordenadores. É 108 

importante ressaltar que o (a) conselheiro (a) que assumir esse espaço deverá possuir 109 

disponibilidade para participar com maior frequência de reuniões com a diretoria e entre 110 

os coordenadores dos Projetos Integradores. Será garantida a participação de 111 

representantes das Subsedes em todos os Projetos Integradores. Encaminhamento: 112 

Após a exposição das considerações do plenário, homologou-se que no planejamento 113 

estratégico de 2013 o CRP trabalhará com cinco Projetos Integradores e a coordenação 114 

e co-coordenação de cada um deles será: a) Democratização – Coordenação: Gabriela 115 

Gramkow e Co-Coordenação: Consultar Maria Orlene Daré, ficando a diretoria na 116 

função até que seja confirmada a co-coordenação; b) Interface com a justiça - 117 

Coordenação: Rita de Cássia Oliveira Assunção e Co-coordenação: José Ricardo 118 
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Portela; c) Mundo do Trabalho – Coordenação: Joari Aparecido Soares de Carvalho e 119 

Co-Coordenação: Camila de Freitas Teodoro; d) Medicalização – Coordenação: Ana 120 

Ferri de Barros e Co-coordenação: Luiz Tadeu Pessutto; e) Políticas Públicas – 121 

Coordenação: Cássio Rogério Dias Lemos e Co-coordenação: Marilia Capponi e 122 

Teresa Cristina Lara de Moraes. VI) ENCAMINHAMENTOS DA APAF DE 123 

DEZEMBRO/2012, dias 15 e 16 – Foram apresentadas as deliberações dos seguintes 124 

pontos de pauta – A) Apreciação da ata da APAF de maio de 2012 – As Atas foram 125 

aprovadas sem alterações de mérito. B) Nos pontos financeiros foram aprovadas: 126 

proposta orçamentária do CFP para 2013, Prestação de contas da divulgação do 127 

exercício de 2012, Baixa de Bens Patrimoniais do CFP e a Resolução de ajuda de 128 

custo que determina diária como um valor que também deverá cobrir despesa com 129 

hospedagem, ou seja, esse custo é de responsabilidade do convidado e/ou 130 

representante e não do CRP. Também houve a criação do Grupo de Trabalho de 131 

Tesoureiros - CFP, 06 (SP), 08 (PR), 09 (GO-TO), 17 (RN) e 19 (SE) - para atualização, 132 

ao longo de seis meses, do manual de procedimento do Sistema Conselhos sobre 133 

administração financeira. Encaminhamento : No Grupo de Trabalho de Tesoureiros o 134 

CRP-06 será representado pela conselheira tesoureira Gabriela Gramkow. C) Revisão 135 

da Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Conselhos de Psicologia – Foi 136 

acordada que será feita a revisão do Manual Unificado de Orientação e Fiscalização, o 137 

levantamento de áreas que sejam prioritárias para o processo de orientação e 138 

fiscalização, a manutenção do encontro anual entre COFs, bem como a sugestão do 139 

Grupo de Trabalho de construir metodologia de debates regionais para sistematização 140 

de propostas e encaminhamentos para uma discussão nacional com a finalidade de 141 

formular a Política de Fiscalização e Orientação. D) A psicologia das emergências e 142 

desastres e a política nacional de defesa civil – Aprovada com modificações a nota 143 

técnica sobre atuação de psicólogos(as) em situações de emergências e desastres, 144 

relacionadas com a política de defesa civil e encerrado o Grupo de Trabalho Nacional. 145 

E) 10 anos da Resolução CFP Nº 018/2002 - relações raciais – Foram apresentadas 146 

várias sugestões de ação para o tema Racismo, como realização de campanhas, 147 

publicações, mapeamentos, os regionais devem fazer gestão para que a Resolução 148 

também seja cobrada em concursos públicos, dentre outras que o GT criado irá 149 

organizar para operacionalizar esses encaminhamentos até dezembro de 2013. F) 150 

Fundações estatais de direito privado: desprecarizar ou privatizar o SUS? – Foi 151 

acordado que o posicionamento do Sistema Conselhos é ser contra as Fundações Estatais 152 

porque precarizam e privatizam o Sistema Único de Saúde. A nota pública sobre o tema 153 

apresentada na ocasião foi aprovada. Foi manifestada a necessidade de realizar debates 154 

para promover um melhor aprofundamento dessa defesa. G) Teste rápido para 155 

diagnóstico de HIV: implicações para a participação da psicologia na política de 156 

DST/AIDS – Será feita política de orientação aos (às) psicólogos (as), por meio de nota 157 

técnica, cuja elaboração será de responsabilidade do CFP juntamente com os CRPs 4 158 
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(MG), 5 (RJ), 6 (SP), 7 (RS), 11 (CE-PI-MA) e discutindo com o Ministério da Saúde 159 

parâmetros de qualidade para essa política. Encaminhamento : A representante deste 160 

regional para essa tarefa será a conselheira Janaína Leslão Garcia. H) Caso EMDR - 161 

dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares – O 162 

entendimento é que todas as técnicas são permitidas se estiverem em consonância com o 163 

Código de Ética.  Deve-se respeitar, igualmente, a autonomia do usuário. Por isso, o CFP 164 

com auxílio deste regional irá elaborar uma minuta de Nota Técnica para esclarecer a 165 

posição do Sistema Conselhos sobre o EMDR. Encaminhamento : A conselheira Gabriela 166 

Gramkow é a representante do CRP-06 para essa atividade. I) Álcool e outras drogas – 167 

Haverá uma grande marcha nacional no dia 18 de maio e a criação de um Grupo de 168 

Trabalho para produção de minuta de documento para subsidiar a orientação e fiscalização, 169 

a ser apresentada na Apaf de maio/2013: CFP, CRPs 3 (BA), 4 (MG), 5 (RJ), 6 (SP), 8 (PR), 170 

9 (GO-TO), 15 (AL). Para representar este CRP o plenário indica as conselheiras: Graça 171 

Maria de Carvalho Camara e Marília Capponi, uma vez que será incluído no debate o 172 

tema da descriminalização das drogas. J) 50 anos da psicologia brasileira – Serão 173 

publicados materiais sobre os processos, mesas temáticas e gravações produzidas 174 

durante a 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, realizada no mês de setembro, 175 

em São Paulo. K) Eleições – Foi informado que foram eleitas a Comissão Eleitoral 176 

Especial e Comissão Eleitoral Regular, responsáveis em acompanhar, respectivamente, 177 

o processo eleitoral do Conselho Federal de Psicologia e dos regionais. Já foram 178 

realizados os processos de licitações e contratações da empresa de software e da 179 

auditoria que viabilizarão a eleição por internet. L) Grupo de Trabalho Mobilidade 180 

Urbana e Trânsito na Perspectiva Social - O Relatório dos Seminários da Psicologia do 181 

trânsito em trânsito pelo Brasil e sua linha do tempo foram aprovados com alterações. 182 

Encaminhamento : O plenário do CRP-06 deseja intervir sobre a aprovação do referido 183 

relatório, pois entende que seu conteúdo não reflete a qualidade das discussões 184 

realizadas nacionalmente. É primordial que seja revisto, uma vez que o Grupo de 185 

Trabalho Nacional Mobilidade Urbana e Trânsito não recebeu o material previamente e 186 

tampouco o aprovou. M) Critérios para desmembramentos de regionais – Foi 187 

desmembrada a seção de base do estado do Tocantins do CRP 09 (GO) e as seções 188 

de Piauí e Maranhão do CRP-10 (CE). Dessa forma, constituem-se os CRPs da 21ª 189 

Região (PI), 22ª Região (MA) e 23ª Região (TO). N) Laicidade e psicologia – Constitui-190 

se um grupo de trabalho composto por: CFP, 2 (PE), 4 (MG), 6 (SP), 8 (PR), 9 (GO-TO), 13 191 

(PB), 20 (AM-AC-RO-RR) e CFP para elaborar estratégias e eixos de discussão sobre o 192 

tema para a APAF de maio de 2013. Encaminhamento: O plenário indica o conselheiro 193 

Luiz Eduardo Valiengo Berni para representar este regional. O) VIII CNP – Aprovada a 194 

relação de convidados para o Congresso Nacional da Psicologia, proposta pela 195 

Comissão Organizadora Nacional. P) CREPOP – Não será aberto novo ciclo de 196 

pesquisa em 2013. Q) Estudo sobre conciliação e ética – Será organizada uma oficina 197 

após 23 de março de 2013 para estudo sobre a inclusão de conciliação do Código de 198 
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Processamento Disciplinar, com representantes das COEs e COFs. Há assuntos que 199 

não foram discutidos e serão repautados na próxima APAF: Grupo de Trabalho 200 

avaliação psicológica e direitos humanos e Pesquisa: efeitos do feminino no exercício 201 

da psicologia no Brasil. VII) XXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 202 

SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – Entre os dias 05 e 08 de março de 2013, 203 

acontecerá o XXVII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 204 

Paulo, no Cenforpe, localizado em São Bernardo do Campo, SP. É uma mostra de 205 

experiências regionais para os colegiados de gestão regional, portanto o CRP não se 206 

enquadra para inscrever trabalhos. A conselheira Mariângela Aoki diz que o congresso 207 

promoverá cursos e rodas de conversas bastante interessantes. A forma de o CRP compor 208 

seria contratando estande com a empresa organizadora. O custo gira em torno de R$ 209 

10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de uma ação política, estratégica, que dará uma grande 210 

visibilidade ao CRP. Encaminhamento:  O Projeto Integrador Proposição de Políticas 211 

Públicas fará um plano da participação do CRP-06 no XXVII Congresso de Secretários 212 

Municipais de Saúde do Estado de São Paulo que inclui: materiais que serão 213 

distribuídos, a pertinência de compartilhar o estande com outras entidades e definição dos 214 

representantes institucionais. Encaminhar para avaliação da diretoria, uma vez que o 215 

plenário aprovou a contratação do estande de até 6 metros no valor de R$ 10.000,00 (dez 216 

mil reais). VIII) SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL 2013 – A proposta da 217 

conselheira Marilia Capponi é de enviar um comunicado aos Centros de Atenção 218 

Psicossocial, instituições de ensino superior, movimentos sociais e demais entidades e 219 

organizações que o CRP tenha o contato/mailling perguntando quais atividades 220 

atinentes à Luta Antimanicomial esses espaços estão organizando, com prazo definido 221 

para resposta. O CRP, em posse desses dados, utiliza sua estrutura administrativa e 222 

faz uma programação coletiva e articulada e ajuda a divulgar, além de suas ações, as 223 

atividades sobre o tema construídas por outros coletivos. Isso também será uma forma 224 

de reduzir custos. Como atividade do CRP, propõe-se organizar um debate sobre 225 

drogas ou ainda estabelecer parceria com a Frente de Drogas e Direitos Humanos de 226 

São Paulo. Encaminhamento: Homologada a proposta de intervenção acima 227 

suscitada. IX) PARECER TÉCNICO SOBRE PRESOS COM TRANSTORNO MEN TAL 228 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NÚCLEO DE SITUAÇÃO CARCERÁRI A DA DEFENSORIA 229 

PÚBLICA – Existem atualmente em torno de 500 (quinhentas) pessoas portadoras de 230 

transtorno mental com medidas de segurança, mas ainda estão presas no sistema 231 

carcerário comum. Os defensores públicos do Núcleo de Situação Carcerária da 232 

Defensoria Pública, Patrick Cacicedo e Bruno Shimizu, se reuniram com a conselheira 233 

federal Adriana Eiko Matsumoto e a conselheira Marilia Capponi para dialogar a 234 

respeito disso e informaram que irão entrar com uma ação civil pública. Esses presos 235 

devem ser tratados em serviços de meio aberto/hospitais de custódia. Por essa razão, 236 

solicitaram um parecer técnico do Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional 237 

de Serviço Social, Núcleo da Saúde da Universidade de Campinas e do CRP para 238 

subsidiá-los nessa ação. Encaminhamento: O Projeto Integrador Interfaces com a 239 
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Justiça, juntamente com a Comissão de Saúde, auxiliarão na construção desse parecer 240 

técnico para enviar aos defensores, tão logo se receba o pedido deles oficialmente. X) 241 

APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES - O plenário concedeu parecer 242 

favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 6505707 (CRP 243 

06/99599), 306506831 (CRP 06/65662), 306805073 (CRP 06/19571), 506200131 (CRP 244 

06/9199), 406705965 (CRP 06/46007), 306209546 (CRP 06/60494), 706110735 (CRP 245 

06/27595), 6810695 (CRP 06/22577), 106609694 (CRP 06/76047), 106310231 (CRP 246 

06/48656), 106210375 (CRP 06/17931), 806410782 (CRP 06/111125) e concedeu 247 

parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 248 

106810352 (CRP 06/85015), 705109502 (CRP 06/27906), 305311038 (CRP 06/30881). 249 

Não se aplica o pedido para obtenção de selo para os protocolos: 306310395 (CRP 250 

06/109484), 606510467 (CRP 06/82561), 806310485 (CRP 06/17962), 6810505 (CRP 251 

06/71173), 606810533 (CRP 06/86203), 206810678 (CRP 06/4096/J98487), 252 

706103804 (CRP 06/23203), 6311006 (CRP 06/107817), 406009244 (CRP 06/50944), 253 

6509275 (CRP 06/6762), 706809478 (CRP 06/55989), 206008833 (CRP 06/57575), 254 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XIII) TEMAS PARA AS 255 

PRÓXIMAS PLENÁRIAS – Pelo adiantado da hora, será transferido o ponto Parceria 256 

para meia entrada e outros benefícios, PL da terceirização para as próximas sessões 257 

ordinárias. Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por 258 

encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário Luis Fernando de Oliveira 259 

Saraiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, dezenove 260 

de janeiro de dois mil e treze. 261 

 

 

 

 

 

 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI  
Conselheira Presidenta 
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