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ATA 1719ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta 1 

minutos, realizou-se a milésima setingentésima décima nona reunião Plenária Ordinária 2 

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

oitenta e nove. Estiveram presentes 13 (treze) conselheiras (os), sendo estes efetivas 4 

(os) e suplentes, a seguir indicadas (os): Alacir Villa Valle Cruces, Graça Maria de 5 

Carvalho Camara, Joari Aparecido Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis 6 

Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Maria Orlene Daré, José Ricardo 7 

Portela, Lilihan Martins da Silva, Luiz Tadeu Pessutto, Marly Fernandes dos Santos, 8 

Rita de Cássia Oliveira Assunção, Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. ORDEM DO 9 

DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de Ausência - Foram consideradas as 10 

justificativas de ausência das (os) demais conselheiras (os): Carla Biancha Angelucci, 11 

Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela 12 

Gramkow, Janaína Leslão Garcia, Mariângela Aoki, Patrícia Unger Raphael Bataglia, 13 

Teresa Cristina Lara de Moraes, Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, Luiz Eduardo 14 

Valiengo Berni, Marilia Capponi, Roberta Freitas Lemos. Leonardo Lopes da Silva – 15 

está afastado conforme decisão da milésima quingentésima quadragésima sétima 16 

Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro dois mil e onze; Makilim Nunes 17 

Baptista – está afastado conforme decisão da milésima quingentésima sexagésima 18 

sétima Reunião Plenária Ordinária de dezessete de junho de dois mil e onze; Fábio 19 

Souza dos Santos – está afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima 20 

sexta Reunião Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze; 21 

Teresa Cristina Endo – está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima 22 

trigésima sexta Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze e 23 

Ana Ferri de Barros está afastada conforme decisão da milésima setingentésima 24 

décima oitava Reunião Plenária Ordinária de nove de agosto de dois mil e treze.  II) 25 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - 2.1) PCCS - O Plenário reuniu-se em sigilo para 26 

tratar do tema. 2.2) Reposição das horas referente ao período da greve - Será 27 

encaminhada aos supervisores uma nota de instruções para a reposição das horas da 28 

greve. III) DELIBERAÇÕES DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1713ª, DE 13/07/13 - A 29 

conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif informou que a Plenária Ordinária 1713ª, 30 

de 13/07/13 foi considerada nula por motivo de quórum insuficiente. Sendo assim, a 31 

Reunião Plenária Ordinária 1719ª, de 10/08/13, referendou todas as deliberações do 32 

coletivo naquela data, a saber: 3.1) Composição de Grupo de Trabalho para 33 

Acompanhar o Relatório de Gestão (2010-2013) – A conselheira secretária Maria 34 

Orlene Daré noticiou a formação de um grupo de trabalho com o objetivo de 35 
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acompanhar o relatório de gestão. Encaminhamento: O plenário deliberou que o grupo 36 

será composto pelos conselheiros(a) Luiz Tadeu Pessutto, Joari Aparecido Soares de 37 

Carvalho, Carla Biancha Angelucci e coordenadora técnica Ivana Feijó. 3.2) 38 

Orçamento Sistema Ponto Eletrônico – O conselheiro Leandro Gabarra conduziu o 39 

tema informando que a compra de um sistema de ponto eletrônico para as subsedes 40 

vem sendo discutido há algum tempo, em razão dos resultados da pesquisa de clima 41 

organizacional. Foi apresentado o orçamento para instalação do Sistema de Ponto 42 

Eletrônico nas nove Subsedes, de aproximadamente R$ 23.600,00 (vinte e três mil e 43 

seiscentos reais) no total e de manutenção por ano, em torno de R$ 13.500,00 (treze 44 

mil e quinhentos reais), contemplando as nove subsedes. O plenário considerou 45 

interessante a proposta, que equipara a marcação do ponto com as(os) demais 46 

funcionárias(os) da autarquia, promovendo a isonomia. O controle de ponto manual nas 47 

subsedes tem fragilizado o acompanhamento de presença e organização do trabalho 48 

com as equipes, previstos na avaliação de desempenho atual. Tal solicitação também é 49 

pleiteada pelo corpo funcional das subsedes. A ação favorece condição igualitária de 50 

tratamentos entre as(os) funcionárias(os) do CRP SP. Encaminhamento: Aprovada a 51 

instalação do ponto eletrônico nas Subsedes, assim que possível, até o final desta 52 

gestão. 3.3) Assuntos Administrativos - A conselheira Maria Orlene Daré comunicou 53 

o pedido de funcionária para afastamento (licença não remunerada) pelo período de um 54 

ano, por motivos particulares. Encaminhamento: O plenário concedeu licença não-55 

remunerada à funcionária no tempo requerido, considerando que não haverá 56 

comprometimento às atividades de seu departamento. Foi solicitado à coordenação 57 

técnica que comunique à equipe sobre a decisão da plenária. Deliberou-se também a 58 

criação imediata de critérios para política de concessão de licença sem vencimentos no 59 

CRP. 3.3.1) Instalação de câmera na recepção do CRP - A demanda surgiu a pedido 60 

dos próprios funcionários dos departamentos de Atendimento e COF, tendo em vista a 61 

vulnerabilidade dos referidos departamentos. O objetivo não é controlar o trabalho, 62 

trata-se de questão de segurança. Sugeriu-se também a implantação de controle de 63 

entrada na recepção, a exemplo de portarias de prédios comerciais, com registro breve 64 

de identificação (livro com nome, assinatura, RG, data, horário de entrada e 65 

departamento). Encaminhamento: O plenário julgou pertinente resguardar a segurança 66 

da autarquia como um todo. Assim sendo, determinou pela instalação de câmera 67 

externa, próxima ao portão de entrada da Sede. As coordenadoras técnicas Ana Paula 68 

Pereira Jardim e Ivana Feijó ficaram responsáveis por apresentar na próxima plenária, 69 

o modelo a ser adotado para o procedimento de registro de entrada no CRP. Será feito 70 

estudo orçamentário para que a Sede e as Subsedes possam avaliar sobre adoção ou 71 

não deste procedimento. 3.3.2) Comissão de Sindicância - O conselheiro Luiz Tadeu 72 

Pessutto e as conselheiras Rosana Cathya Ragazzoni Mangini e Rita de Cássia 73 

Oliveira Assunção foram nomeados, respectivamente, presidente e membros da 74 

Comissão de Sindicância. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a 75 
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finalização dos trabalhos e cabe ao Departamento de Secretaria a confecção de 76 

Portaria que favorecerá o início imediato dos trabalhos da comissão, com apoio da 77 

Assessoria Jurídica do CRP SP. 3.4) I Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e 78 

Saúde Mental, da Associação Brasileira De Saúde Mental – Abrasme - O evento 79 

ocorrerá no período de 05 a 07 de setembro de 2013 e o Plenário ressaltou a 80 

importância da participação do CRP-SP. Encaminhamento: O plenário sugeriu consultar 81 

como será a participação, se na mesa de abertura e se haverá custo. Verificar a 82 

disponibilidade das conselheiras Maria de Fátima Nassif, Carolina Helena Almeida de 83 

Moraes Sombini ou Marília Capponi para participar do evento. 3.5) Encontro Nacional 84 

da ABEP - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - O encontro ocorrerá no 85 

período de 5 à 7 de setembro de 2013, no Instituto Federal do Paraná, Curitiba – PR. A 86 

conselheira secretária Maria Orlene Daré  destacou a relevância de  representantes do 87 

CRP-SP na atividade. Encaminhamento: O Plenário deliberou a participação das 88 

conselheiras Maria de Fátima Nassif ou Carla Biancha Angelucci, enquanto 89 

representante do CRP-06. 3.6) Representação no Comitê Estadual de 90 

Enfrentamento à Homofobia – A conselheira secretária Maria Orlene Daré lembrou 91 

que em razão do afastamento da conselheira Ana Ferri de Barros, representante do 92 

CRP-06 no Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia, é necessária nova 93 

indicação em substituição à conselheira supracitada. Inicialmente o plenário propôs que 94 

a conselheira Janaína Leslão Garcia assumisse essa representação. Entretanto, a 95 

conselheira Janaína Leslão Garcia ponderou que foi eleita conselheira titular do 96 

Conselho Estadual LGBT e dessa forma, não poderia ocupar os dois espaços pelo CRP 97 

SP. O PI da Medicalização, Patologização e Judicialização da Vida, em discussão 98 

anterior sobre o tema, havia indicado o conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva 99 

enquanto suplente da, então, conselheira Ana Ferri de Barros. Encaminhamento: O 100 

conselheiro Luis Fernando Saraiva deve ser consultado sobre a possibilidade de 101 

assumir a representação no aludido Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia e, 102 

caso não possa, a conselheira Janaína Leslão Garcia será indicada provisoriamente. 103 

3.7) Reunião do Conselho Consultivo da Comissão da Verdade do Estado de São 104 

Paulo – A conselheira secretária Maria Orlene Daré notificou que ocorrerá no dia 105 

dezessete de julho p.f., às quatorze horas, a Reunião do Conselho Consultivo da 106 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Encaminhamento: O plenário deliberou 107 

consulta à psicóloga Maria Auxiliadora Arantes, que é a representante deste CRP no 108 

aludido espaço, a fim de verificar sua disponibilidade para participar da referida reunião. 109 

3.8) 10/07/2013 Dia Nacional de Coleta de Assinaturas do Movimento Saúde + 10 - 110 

O Conselho Federal de Psicologia orientou para a conclusão das atividades de 111 

mapeamento e mobilização dos Conselhos Regionais de Psicologia para a coleta de 112 

assinaturas do Movimento Saúde + 10, até vinte de julho de dois mil e treze. 113 

Encaminhamento: O plenário determinou que considerando o curto prazo para 114 

mobilização, o Ofício Circular n°. 306-13/DRA-CFP será divulgado ao plenário e 115 
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gestores(as) de Subsedes (com urgência) para que repliquem amplamente a ação do 116 

Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública – Saúde + 10 em favor do projeto de 117 

lei de iniciativa popular que propõe 10% das receitas da União para a saúde pública no 118 

país, a fim de que sejam coletadas o maior  número possível de assinaturas. Para leis 119 

de iniciativa popular, a Câmara dos Deputados admite somente assinaturas físicas (não 120 

virtuais), que contenham o número do título de eleitor e estejam dentro dos padrões de 121 

abaixo-assinado disponíveis no site da Casa (http://www2.camara.leg.br/participe/sua-122 

proposta-pode-virar-lei/formulario_assinaturas). Uma nota sobre o assunto deverá ser 123 

divulgada no facebook do CRP-06. 3.9) Veto Parcial da Presidenta ao PL Ato Médico 124 

e Solicitação do CFP para que o Sistema Conselhos não pare com as 125 

Manifestações – A conselheira secretaria Maria Orlene Daré comunicou que o 126 

Conselho Federal de Psicologia, por meio do Ofício Circular n° 311-13/CRC-CFP, pediu 127 

que os Conselhos de Psicologia continuem com as mobilizações para que o Congresso 128 

Nacional não derrube o veto parcial da presidência. Em São Paulo, uma sugestão seria 129 

a realização de mobilização na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e 130 

articulação com os demais Conselhos Profissionais de São Paulo. Anteriormente ao 131 

veto parcial da presidenta, o CRP mobilizou-se contra o Ato Médico e fez contato com 132 

esses Conselhos. Considerou-se que no Congresso Nacional, o mês de julho é o 133 

período de recesso parlamentar e que há outros vetos para votação o que, 134 

possivelmente, retardaria a votação sobre o veto parcial do PL 12.242/13 (Ato Médico). 135 

O plenário avaliou que não é tão simples a manutenção do veto parcial da presidenta. 136 

Dentre os motivos, está o posicionamento dos médicos que farão pressão no 137 

Congresso para antecipar a apreciação do veto parcial do Ato Médico. Os Conselhos 138 

Federais e Regionais de Medicina estão articulados entre si e aliados à bancada 139 

ruralista para a derrubada do veto da Presidência da República. No dia dezesseis de 140 

julho de dois mil e treze, ocorrerá a manifestação dos médicos para solicitar a queda do 141 

veto presidencial. Conforme medida parlamentar do Congresso Nacional, os vetos da 142 

Presidência da República e as matérias aprovadas pelo Congresso terão de ser 143 

analisados e votadas pelos parlamentares em até trinta dias. A medida será aplicada 144 

aos vetos publicados a partir de primeiro de julho de dois mil e treze. Encaminhamento: 145 

O CRP-06 e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO 146 

farão uma coletiva de imprensa, em favor da manutenção do veto parcial do Ato Médico 147 

também na terça-feira, dia 16/07/13, na sede do CREFITO. O Plenário sugeriu como 148 

seu representante nesta atividade, as(os) conselheiras(os) indicadas(os) na seguinte 149 

ordem: Maria de Fátima Nassif, Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Carla 150 

Biancha Angelucci, Luis Fernando Oliveira Saraiva ou José Ricardo Portela. Os demais 151 

Conselhos Profissionais de Saúde serão convidados para participar da atividade. Outra 152 

proposta do plenário diz respeito ao encaminhamento de e-mails diretamente aos 153 

deputados federais, via Sistema de Petição Pública, manifestando descontentamento 154 

com a possibilidade de o Congresso Nacional vir a derrubar o veto presidencial e na 155 

http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/formulario_assinaturas
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/formulario_assinaturas
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perspectiva de manter o veto parcial da presidenta. Esta ação deve ser feita em 156 

conjunto com o Conselho Federal de Psicologia. Com urgência, a coordenadora do 157 

Departamento de Comunicação, Christiane Gomes, será acionada para mobilizar a 158 

categoria e sociedade em prol da garantia do veto parcial via site do CRP. A 159 

conselheira Janaína Leslão Garcia fará o contato com coordenadora de Comunicação 160 

Christiane Gomes. 3.10) Mobilização do Sistema Conselhos para o I Encontro 161 

Nacional Psicologia, Povos Indígenas e Direitos Humanos, II Seminário de Saúde 162 

Mental Indígena de Mato do Grosso do Sul e 5ª Conferência Nacional de Saúde 163 

Indígena – O I Encontro Nacional Psicologia, Povos Indígenas e Direitos Humanos, 164 

ocorreria de 07 a 09 de agosto de 2013 em Dourados, Mato Grosso do Sul e a 5ª 165 

Conferência Nacional de Saúde Indígena em dezembro de 2013. Encaminhamento: O 166 

plenário decidiu pelo apoio de Luiz Eduardo Valiengo Berni, Lumena Celi Teixeira e 167 

Marcio José Alvim do Nascimento (chefe do Posto Indígena Rio Silveira - membro do 168 

GT Psicologia Indígena) como representantes do CRP-06 a fim de participar no referido 169 

evento. Não houve como contemplar a participação de pesquisador da USP, pois 170 

inexiste informação clara do pedido de apoio do CRP-14 para o CRP-06. O CRP-06 é 171 

apoiador/parceiro de curso na USP. A conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif, 172 

que foi contatada pelo presidente do CRP-14, avaliará a questão considerando o 173 

posicionamento deste plenário. 3.11) Posicionamento do CFP sobre o parecer do 174 

CFM, que defende a liberação do Aborto em Gestação de até 12 Semanas – O 175 

Conselho Federal de Psicologia comunicou o posicionamento, enviado por meio do 176 

Ofício Circular n° 305-13/DRT-CFP, a saber: “I) A defesa intransigente dos direitos das 177 

mulheres é um tema fundamental para a Psicologia. Estas ações envolvem, entre 178 

outras, formulações sobre os efeitos na produção de subjetividades que a mídia impõe 179 

em relação ao padrão estético e ético da mulher. O Conselho Federal de Psicologia 180 

(CFP) luta pela promoção da saúde integral da mulher e pelo reconhecimento de sua 181 

autonomia e diversidade. II) Ressalta-se no Código de Ética Profissional do Psicólogo, 182 

a determinação, segundo os seus Princípios Fundamentais, que: o psicólogo baseará o 183 

seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 184 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal 185 

dos Direitos Humanos e demais Tratados Internacionais que afirmem direitos assinados 186 

pelo Estado Brasileiro nos quais se compromete a garantir o acesso das mulheres 187 

brasileiras aos direitos reprodutivos e sexuais, referendando a autonomia destas sobre 188 

seus corpos. III) Além disso, seguimos as decisões do VIII Congresso Nacional de 189 

Psicologia (VIII CNP), entre elas, a moção aprovada em apoio à legalização da prática 190 

do aborto no Brasil. O aborto é uma questão de saúde pública e, especificamente, de 191 

direito de escolha das mulheres, hoje criminalizado no Brasil. IV) Diante do exposto, o 192 

CFP entende que a posição do CFM demonstra um grande avanço ao defender a 193 

liberação do aborto em gestações de até 12 semanas. Somos favoráveis à 194 

descriminalização, aos direitos das mulheres e à soberania destas sobre o próprio 195 
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corpo.V) Defendemos, sobretudo, o acolhimento e escuta para as mulheres em 196 

situação de aborto, de modo a auxiliá-las na tomada da própria decisão à medida que 197 

assim desejarem.” Encaminhamento: O Plenário determinou a divulgação no boletim 198 

eletrônico do CRP-06, com link para o site do CFP 199 

(http://site.cfp.org.br/posicionamento/). 3.12) Jornal PSI (agosto-setembro de 2013 - 200 

última edição da gestão) – O plenário foi requisitado, no sentido de enviar indicações 201 

de temas para a pauta do Jornal PSI, durante esta sessão ordinária ou via e-mail para a 202 

comunicação. Na próxima edição do jornal será abordado o tema do Ato Médico e Box 203 

com um médico discutindo sobre a importância do veto ao Ato Médico. Propostas do 204 

Plenário: a) Redução da Maioridade Penal: com matéria propositiva sobre o assunto, 205 

sinalizando as 18 razões para a não aprovação da redução. b) Laicidade da Psicologia: 206 

com link para a questão da cura gay. c) Marcha contra Homofobia. d) Psicologia 207 

Clínica, considerando que a matéria feita não foi aprovada nesta edição. e) 208 

Apresentação de matérias ilustrativas, como edição especial, das ações realizadas da 209 

sede e subsedes. Prestação de contas à categoria, a exemplo de relatório final de 210 

gestão (2010-2013), mas com linguagem jornalística. f) Matéria que discorra sobre a 211 

amplitude da inserção da Psicologia hoje. g) Seção Interior: Inauguração da subsede de 212 

Ribeirão Preto, após a reforma. Enfoque no processo de construção. h) Eventos 213 

comemorativos ao Aniversário do ECA, em 13 de julho, com o tema: Pichação com 214 

enfoque nas políticas públicas para a Juventude. As subsedes noticiaram sobre as 215 

atividades realizadas em suas regiões. Em Bauru o CONSEG – Conselho de 216 

Segurança discutiu a pichação na cidade de Bauru. A subsede foi convidada pela 217 

Câmara Municipal e a representante Sandra Elena Sposito fez discussão com viés 218 

artístico, na contramão do enfoque da repressão. Surgiu a proposta de fazer evento 219 

com ONG que trabalha com adolescentes. A Subsede de Ribeirão Preto fará 220 

panfletagem em praça pública sobre o ECA e a Subsede de Campinas também fará 221 

evento pertinente na Subsede. IV) FÓRUM DE GESTORES - Apresentou-se a proposta 222 

para que o tema do próximo Fórum de Gestores seja o balanço geral das ações a partir 223 

do material já organizado para o Relatório de Gestão. As avaliações finais que forem 224 

fruto dessa discussão com participação de todos também comporão o Relatório. 225 

Ponderou-se que há uma pendência do Fórum de Gestores anterior sobre a finalização 226 

do instrumento de avaliação das atividades e criação de instrumento de 227 

acompanhamento das representações do CRP. Consultado sobre a finalização desses 228 

instrumentos, considerando a informação do conselheiro tesoureiro Leandro Gabarra 229 

que, como ele várias subsedes já realizaram reuniões com seus representantes, o 230 

Plenário avaliou que seria importante findar essa tarefa para que o acompanhamento 231 

das atividades e representações tenha continuidade na próxima gestão. A 232 

confraternização do final da gestão será realizada no dia 16 de agosto, sexta-feira, em 233 

local fora do CRP. Sendo assim, as atividades do Fórum de Gestores na sexta-feira 234 

(16/08) serão encerradas mais cedo, por volta das 21h e no sábado (17/08), iniciarão às 235 

http://site.cfp.org.br/posicionamento/
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10h, para que todos possam participar. V) DIA DA(DO) PSICOLOGA(PSICÓLOGO) - A 236 

conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif informou que o CFP enviou uma 237 

proposta ao CRP-06 para realizar o Evento de lançamento do Relatório de Regulação 238 

dos Serviços de Saúde Mental no Brasil: Inserção da Psicologia no Sistema Único de 239 

Saúde e na Saúde Suplementar (CFP/CEPEDISA), como parte da comemoração do dia 240 

do psicólogo em SP, em data a ser marcada. Inicialmente, o Plenário entendeu que por 241 

ser eleição, não haveria atividade específica. Algumas subsedes programaram 242 

atividades em comemoração à data. Dessa forma, recomendou-se preparar atividades 243 

modestas, tendo-se o cuidado para que não fique associado à divulgação da eleição. 244 

Encaminhamento: O Departamento de Comunicação deverá preparar a arte e uma 245 

mensagem para ser enviada à categoria, desvinculada das eleições. As subsedes 246 

devem divulgar a programação de suas atividades em suas próprias regiões. O Plenário 247 

também acatou a proposta do CFP de realizar o evento acima referido, em data a ser 248 

programada. VI) III CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 249 

RACIAL - CONAPIR, de 05 a 07 de novembro de 2013, em Brasília - Informou-se 250 

que a conferência foi convocada pela presidenta Dilma Roussef, tendo como tema 251 

“Democracia e Desenvolvimento por um Brasil Afirmativo”. Aos Estados e ao Distrito 252 

Federal cabe a convocação das etapas municipais e regionais da III Conferência 253 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que ocorrerão até 30 de agosto de 2013 e 254 

poderão ser precedidas de conferências municipais ou regionais. O tema da igualdade 255 

racial é de responsabilidade dos conselheiros Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo e 256 

Teresa Cristina Lara no CRP, entretanto ambos não estão presentes. O Plenário deve 257 

avaliar a participação do CRP-06. Encaminhamento: Deliberou-se consultar os 258 

conselheiros Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo e Teresa Cristina Lara se podem 259 

participar e se não for possível, consultar colaboradoras(es). Encaminhar a agenda das 260 

conferências à todas(os) conselheiras(os). Indicação de participação do CRP-06, como 261 

observador, pois as conferencias municipais já se encerraram.  VII) INDEFERIMENTO 262 

DE PJ - Apresentou-se o indeferimento do pedido de Pessoa Jurídica, referente ao 263 

Processo nº 171827, conforme parecer elaborado pela Comissão de Orientação e 264 

Fiscalização. Encaminhamento: O Plenário referendou o parecer de indeferimento 265 

concordando com a análise da Comissão de Orientação e Fiscalização. VIII) 266 

RESOLUÇÃO DE APOIOS E PARCERIAS - A proposta de resolução foi lida e 267 

debatida entre os presentes, porém encaminhada para as próximas Plenárias 268 

Ordinárias, considerando o quórum insuficiente no momento da discussão do ponto. IX) 269 

RESOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO E JETONS - Da mesma forma que o tópico 270 

anterior, o ponto foi encaminhado para as próximas Plenárias Ordinárias, considerando 271 

o quórum insuficiente, no momento da discussão do ponto. X) REDUÇÃO DA 272 

MAIORIDADE PENAL – O tema será repautado nas próximas plenárias de setembro.  273 

Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 274 
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sessão, da qual eu, conselheira secretária Maria Orlene Daré, lavrei a presente Ata, 275 

que lida e aprovada será assinada. São Paulo, dez de agosto de dois mil e treze. 276 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA NASSIF 
Conselheira Presidenta 

 MARIA ORLENE DARÉ 
Conselheira Secretária 


