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ATA 1863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta 1 

minutos, realizou-se a milésima octingentésima sexagésima terceira reunião Plenária 2 

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

Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 18 conselheiras(os), sendo essas(es) 4 

efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Aristeu 5 

Bertelli da Silva, Elisa Zaneratto Rosa, Graça Maria de Carvalho Camara,  Guilherme 6 

Luz Fenerich, Ilana Mountian, Joari Aparecido Soares de Carvalho, José Agnaldo 7 

Gomes, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Moacyr Miniussi 8 

Bertolino Neto, Bruno Simões Gonçalves, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo de 9 

Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves Toledo, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena 10 

Sposito e Sergio Augusto Garcia Junior, conforme lista de presença anexa que é parte 11 

integrante desta ata. ORDEM DO DIA: I) JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS  - Foram 12 

consideradas as justificativas de ausência das(os) demais conselheiras(os): Gabriela 13 

Gramkow, Janaína Leslão Garcia, Luiz Eduardo Valiengo Berni, Marília Capponi, Alacir 14 

Villa Valle Cruces, Camila de Freitas Teodoro, Maria das Graças Mazarin de Araújo, 15 

Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso e Silvio Yasui. II) INFORMES – 2.1) Fundap - O 16 

conselheiro secretário Guilherme Luz Fenerich informa que na última semana foi 17 

assinado o contrato com a Fundap – Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 18 

como consultora para o Setor de Atendimento do Conselho Regional de Psicologia de 19 

São Paulo, para que seja possível fazer a reestruturação que esta gestão entende 20 

como fundamental nesse departamento. III) ANÁLISE DE CONJUNTURA – A 21 

conselheira presidenta, Elisa Zaneratto Rosa, informa ao plenário acerca da realização 22 

da Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças – APAF, nos últimos dias 23 

12 e 13 de setembro. Registra que os encaminhamentos já foram encaminhados para 24 

ciência do plenário por e-mail. Entre os encaminhamentos foram definidos o tema e os 25 

eixos do próximo Congresso Nacional de Psicologia – CNP. O Sistema Conselhos 26 

também aprovou uma Nota de Repúdio a Violência contra os Índios Kaiowas, que foi 27 

divulgada nesta data. Na discussão do ponto “Psicologia na Relação com a Justiça”, 28 

encaminhou-se a criação de 3 (três) Grupos de Trabalho: “Resolução sobre Escuta 29 

Psicológica de Crianças e Adolescentes”, “Medida Socioeducativa” e “Avaliação 30 

Psicológica no Sistema Prisional”. Em todos esses GTs, os CRPs da região Sudeste 31 

deverão entrar em consenso sobre qual CR representará a região. Comenta que 32 

durante a semana os regionais da região Sudeste tentaram realizar a reunião, mas 33 

houve conflito de agendas. Há ainda uma questão em relação a representação no GT 34 

Resolução sobre Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes, pois o CRP de Minas 35 
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Gerais tem posicionamento divergente dos demais da região e, por isso, é preciso 36 

cuidar de forma especial da representação nesse GT, para que se tenha de fato uma 37 

representação que leve as posições dos CRPs do sudeste. Quanto ao GT “Medida 38 

Socioeducativa”, o ponto foi pautado pelo CRP-16 e o mesmo tem interesse em 39 

compor. Considerações do plenário: Joari Aparecido Soares de Carvalho critica o 40 

método de formação dos GTs por regiões e não por acúmulo no tema, comenta que 41 

acompanhou parte das discussões via internet e que notou que algumas negociações 42 

foram muito difíceis. Elisa Zaneratto Rosa relembra que o CRP-SP tentou trazer a 43 

questão do acúmulo como critério para ingresso nos GTs, mas que haviam muitos CRs 44 

solicitando a entrada no GT e, apesar de não ser um critério a priori, nesse caso, a 45 

formação por regiões pode ser critério para escolha dos regionais. Gustavo de Lima 46 

Bernardes Sales foi delegado na APAF e comenta que a impressão que teve era de 47 

que colocavam que as questões levantadas pelo CRP SP iriam beneficiar o próprio 48 

CRP SP. Também vê prejuízo na formação dos GTs, pois muitos CRs que 49 

manifestaram interesse em participar não contribuíram com a discussão durante a 50 

APAF. Maria Ermínia Ciliberti entende que há um problema grande em relação aos 51 

encaminhamentos e discussões da APAF que, para ela, não haverá perna do Sistema 52 

em cumprir tudo o que é encaminhado. Elisa Zaneratto Rosa retoma a palavra citando 53 

que, como presidente deste regional, esteve presente em todas as APAFs dessa 54 

gestão e que considera que essa foi a melhor, no sentido de ter conseguido avançar 55 

para encaminhamentos reais, e em que houve maior posicionamento político. O 56 

conselheiro Gustavo de Lima Bernardes Sales relembra que diversos regionais 57 

assinaram manifesto apresentado pelo CRP-16 contra a violência de gênero e assédio 58 

sexual no interior dos espaços políticos do próprio Sistema, em função da atuação do 59 

vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, mas que o mesmo não foi aprovado 60 

em APAF, uma vez que não submetido à apreciação. IV) 9° CONGRESSO NACIONAL 61 

DE PSICOLOGIA (IX CNP) – Elisa Zaneratto Rosa informa que o tema aprovado em 62 

APAF para o IX CNP foi “Psicologia, no cotidiano, por uma sociedade mais democrática 63 

e igualitária” e os Eixos: 1) Organização democrática do Sistema Conselhos e 64 

aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade; 2) 65 

Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo democrático e de garantia de 66 

direitos; e, 3) Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de garantia 67 

de direitos. Foi aprovada em APAF a alteração de algumas partes do Regimento, entre 68 

elas, a conselheira presidenta destaca a realização de Pré-congressos livres, proposta 69 

pelo CRP-06 e aprovada na APAF. Entende que dessa forma a categoria poderá 70 

contribuir de forma mais efetiva para as propostas finais do CNP, bem como com a 71 

eleição de delegados. No entanto, pondera que não basta estar previsto em Regimento, 72 

o CRP SP deve estimular a organização da categoria em relação a essas atividades. 73 
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Destaca também que durante as plenárias de agosto de 2015 já se discutiu quais 74 

seriam as posições e tarefas do CRP em relação ao IX CNP e IX Corep. 4.1) Comissão 75 

Organizadora do IX Congresso Regional de Psicologia  de São Paulo – Elisa 76 

Zaneratto Rosa comenta que representa o CRP-06, na Comorg do IX CNP, mas que é 77 

necessário compor a Comorg para o IX Corep. As tarefas para a Comorg Regional são, 78 

entre outras: 1) Fazer o Regulamento do IX Corep; 2) Verificar dentre os eventos já 79 

programados pelo CRP SP, quais podem ter caráter de evento preparatório, colocando 80 

os participantes a pensar sobre quais são as expectativas que têm em relação ao CRP 81 

para o próximo período; 3) Pensar em meios para mobilizar a categoria a participar dos 82 

eventos; 4) Pensar em meios de mobilizar a categoria no sentido de que organizem 83 

Pré-congressos livres; 5) Coordenar os processos de comunicação para o Corep e para 84 

o CNP; 5) Verificar em quais regiões é estratégico realizar eventos preparatórios e pré-85 

congressos. Comenta-se também que a Comorg pode ter convidados para contribuir 86 

com questões específicas. Considerações do plenário: Maria Ermínia Ciliberti pontua 87 

que nas últimas duas edições do CNP foram utilizados eventos já programados 88 

anteriormente como Pré-congressos e que isso prejudicou a qualidade das propostas. 89 

No processo do CNP realizado em 2007, entende que o processo foi mais qualificado e 90 

deliberações aprovadas foram no sentido olhar a Psicologia para o futuro, mas no 91 

processo do CNP seguinte, ocorreu apenas uma disputa entre as diversas áreas da 92 

Psicologia. Portanto, entende que os eventos devem ter enfoque sobre quais os 93 

desafios para a Psicologia no próximo período. Adriana Eiko Matsumoto entende 94 

importante pensar em um método que ajude a tirar as discussões das caixas temáticas, 95 

transversalizar os debates. Deve-se categorizar os processos de trabalho, pensando a 96 

psicologia nos diversos contextos e áreas de atuação. Elisa Zaneratto Rosa concorda 97 

com a proposta de Adriana Eiko e comenta que esteve presente no evento do Dia do 98 

Psicólogo e que foi muito positivo ter psicólogas(os) dos mais variados contextos. 99 

Entende que se deve dar visibilidade à prática cotidiana das(os) psicólogas(os). 100 

Entende também que o CRP SP já faz a defesa proposta por Maria Ermínia ciliberti, de 101 

olhar os desafios da Psicologia para o próximo período. Regiane Aparecida Piva diz 102 

que podem ser realizados os eventos nos dois formatos: de processos de trabalho e 103 

temáticos. Maria Ermínia Ciliberti não vê problema em utilizar os eventos temáticos, 104 

desde que seja feito o debate das expectativas da psicologia para o futuro. Também 105 

defende que seja feita a discussão do papel social dos Conselhos. Elisa Zaneratto Rosa 106 

comenta que no desenho da gestão as comissões eram transversais, ou seja, é uma 107 

questão que já vem sido debatida. A ideia era tratar as transversalidades, mas sem 108 

perder as especificidades de cada tema. A Diretoria indica para compor a Comorg 109 

Regional: Luiz Eduardo Valiengo Berni, Joari Aparecido Soares de Carvalho e Marília 110 

Capponi. Dário Henrique Teófilo Schezzi se dispõe a compor a Comorg. Ilana Mountian 111 
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questiona qual é o volume da demanda, pois está com muitos projetos do CRP SP, que 112 

precisam ser finalizados. Que teria que avaliar e talvez abandonar algum desses 113 

projetos para se candidatar. O plenário sugere os nomes: Dário Henrique Teófilo 114 

Schezzi, Adriana Eiko Matsumoto, Bruno Simões Gonçalves, Edgar Rodrigues e 115 

Vinicius Cesca, que se dispôs, mas que necessitaria ter noção do volume de trabalho. 116 

Joari Aparecido Soares de Carvalho não concorda com a indicação direta de Vinicius 117 

Cesca, sem consulta-lo antecipadamente sobre a disponibilidade, por entender que 118 

pode ficar sobrecarregado, e isso também desarticular a execução do plano que o 119 

coletivo da Assistência Social tem feito, com grande colaboração dele. Regiane 120 

Aparecida Piva sugere o nome da Carla Biancha Angelucci como convidada. Defende 121 

também que Vinícius Cesca seja consultado para verificar se pode participar da 122 

Comorg sem influenciar sua participação nas atividades da Assistência Social. 123 

Encaminhamento:  Os indicados como convidados: Carla Biancha Angelucci, e Vinicius 124 

Cesca, deverão ser consultados, bem como Luiz Eduardo Valiengo Berni e Marília 125 

Capponi, como membros. Os demais, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Adriana Eiko 126 

Matsumoto, Bruno Simões Gonçalves e Edgar Rodrigues já estão referendados para 127 

comporem esse grupo. Os conselheiros podem consultar outros gestores, que poderão 128 

ser referendados na plenária de outubro. V) COMUNICAÇÃO – 5.1) Jornal Psi – 129 

Edição n° 185 – José Agnaldo Gomes comenta que durante a semana foram 130 

solicitadas sugestões de pautas para as diversas seções do Jornal Psi, assim, entende 131 

que a discussão pode ser mais objetiva. Maria Ermínia Ciliberti diz que gostou desse 132 

método de realizar a consulta por e-mail. Considerando as sugestões dadas por e-mail, 133 

o plenário delibera as seguintes pautas para o Jornal Psi: Capa - Campanha Estadual 134 

de Direitos Humanos: “Violência de Estado – Da exclusão ao extermínio”. Nessa seção 135 

deverá ser considerado o recorte de gênero nos presídios femininos, com a inspeção 136 

feita pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Também deverá ter 137 

um box sobre o Observatório de Direitos Humanos. Fontes: Mecanismo de Prevenção e 138 

Combate a Tortura e Renato Alves, colaborador do CRP SP. Um dia na vida - Uma 139 

das práticas do cotidiano da psicologia baseada no projeto “Psicologia todo dia, em 140 

todo lugar”. Para essa seção, será utilizada a identidade visual do Projeto. Fonte: 141 

Curadoria do Projeto Psicologia Todo Dia, Em Todo Lugar. Pontua-se que esse pode 142 

ser o tema dessa seção nas próximas edições do Jornal, tendo como critério para 143 

escolha da prática a diversidade. Mundo melhor - Refugiados no Brasil. Fontes: Padre 144 

Antenor, da Missão Paz; Márcio Gagliatto; Flávia Gleich; Taeko Toma; Cristina Rocha; 145 

Pedro Zaico; coletivos que trabalham com a questão da imigração; coletivos de 146 

mulheres imigrantes; TV PUC, devido à produção do TV Diversidade sobre esse tema; 147 

Maitê Lourenço; Márcio Farias; e, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Subsedes - 148 

Conferências de Assistência Social, dando destaque para a região do Vale do Paraíba 149 
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e Litoral Norte. Orientação – Avaliação Psicológica no Trânsito. Questões éticas – 150 

Atendimento não eventual. Deverá ser dado destaque ao atendimento não eventual, 151 

considerando a Campanha de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 152 

abordando o parecer de que sempre se deve prevalecer a hierarquia das leis, e, 153 

portanto, o que vale é o que preconiza o ECA. A psicologia e o cotidiano - 154 

Descriminalização das Drogas. Deverá ser feita edição da entrevista de Carl Hart, para 155 

compor essa seção. A conselheira Ilana Mountian ajudará com essa edição. Mundo do 156 

Trabalho – Não haverá essa seção nesta edição. Ela será substituída por uma 157 

“Reportagem Especial”. Reportagem especial – Resolução CFP n° 01/99. Deverá 158 

resgatar o histórico da Resolução e ser contextualizado o cenário atual. A perspectiva 159 

do usuário – Estatuto da Família. O enfoque será uma família que foi atendida em 160 

algum espaço, para abordar os efeitos positivos desse atendimento, sendo que o 161 

recorte da matéria são outras famílias que o Estatuto não contempla.  Estante – Livro: 162 

Violência de Estado e a Ditadura Militar Brasileira – Instituto Sedes Sapientiae. Outras 163 

sugestões para a seção “Estante” poderão ser encaminhadas pelo plenário 164 

posteriormente. Processos Éticos e Penalidades – Deverá ser consultada a 165 

Comissão de Ética. VI) COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – DIPLOMA (PORTARIA CRP -166 

06 Nº. 017/15, DE 07/07/2015) - A Comissão de Sindicância solicita prorrogação de 167 

prazo sem data definida para apresentação dos trabalhos da Comissão. O plenário 168 

apresenta dúvida se é possível realizar adiamento nesses termos. Encaminhamento:  169 

Foi homologada a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos até as próximas 170 

Plenárias Ordinárias de outubro de 2015. VII) REPRESENTAÇÕES – 7.1) Fórum de 171 

Trabalhadores do SUAS – Joari Aparecido Soares de Carvalho informa que desde o 172 

último ano a participação do CRP SP no Fórum ficou diminuída. Entende ser importante 173 

que sejam levadas mais discussões da Psicologia no estado. Nas regiões de Bauru e 174 

de Sorocaba há diálogo para construção de Fóruns locais. Em Assis, São José do Rio 175 

Preto, Ribeirão Preto e São Paulo, já há esse espaço. Considera ruim a ausência no 176 

FETSuas, espaço em que o CRP SP esteve presente desde a sua constituição, 177 

auxiliando inclusive na sua construção. Desde o final do ano de 2014, a participação do 178 

CRP diminuiu. O Núcleo de Assistência Social defende que seja mantida a 179 

representação do CRP SP neste espaço, que é importante para as políticas públicas. A 180 

expectativa é que em médio prazo se torne um Fórum formado pelos Fóruns regionais. 181 

Assim, apresenta a ideia de que o CRP tenha três pessoas na articulação para 182 

constituição do Fórum no Oeste Paulista: Felipe Ferreira Pinto, Vinícius Cesca e Joari 183 

Aparecido Soares de Carvalho. Assim, a representação do CRP SP seria colegiada, 184 

sendo Vinícius Cesca o principal articulador a partir de 2015. Encaminhamento: O 185 

plenário concorda em mantermos a representação no formato apresentado pelo 186 

conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho. VIII) RECOMPOSIÇÕES DE 187 
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COMISSÕES E NÚCLEOS – Elisa Zaneratto Rosa relembra ao plenário que foi 188 

solicitada a análise dos coordenadores dos Núcleos e Comissões sobre suas 189 

composições. Encaminhamento:  Deverá ser pautado nas próximas plenárias a 190 

composição de todos os núcleos e comissões, de modo a fazer discussão qualitativa 191 

sobre as composições em relação aos trabalhos dos grupos. O Subnúcleo do Idoso 192 

também deverá constar na pauta para que seja feita discussão sobre o assunto, não 193 

necessariamente sobre a sua composição. 8.1) Subsede do Grande ABC – Indica-se 194 

a inclusão de Ivani Francisco de Oliveira (CRP 06/121139) como membro da Comissão 195 

Gestora. Também são indicadas, como colaboradas(es) Beatriz Borges Brambilla 196 

(06/98368), Bruno Logan Azevedo (06/112009), Jader Ramos Júnior (06/117885), Jean 197 

Fernando dos Santos (06/91133) e Natália Souza (06/XXX) como colaboradores da 198 

Subsede e a exclusão da colaboradora Talita Ribeiro da Silva (06/100749). 199 

Encaminhamento:  Acatadas as alterações indicadas. 8.2) Subsede de Ribeirão Preto 200 

– Indica-se a inclusão das(os) seguintes psicólogas(os) como colaboradores da 201 

Subsede: Aline Cristina Dadalte (06/76000), Ana Roberta Prado Montanher (06/74406), 202 

Beatriz Marques de Mattos (06/108613), Beatriz Cristina da Silva (06/123596), Camila 203 

Andrade de Oliveira (06/94895), Clarissa Mendonça Corradi Webster (06/53151), 204 

Fernando Calzavara de Oliveira (06/67728), Gabriela Martins Silva (06/122284), 205 

Gisleine de Cassia de Oliveira (06/34940), Guilherme Schezzi Botelho (06/86290), 206 

Juliana Cintra Proença (06/109021), Julieta Seixas Moizes (06/80912), Leandro 207 

Gabarra (06/68098), Mara Soares Frateschi (06/109638), Marcus Vinicius Santos 208 

(06/85104), Maria Carolina Cabau (06/110639), Mariane Capellato Melo (06/118906), 209 

Marinaldo Fernando de Souza (06/81671), Marluce Fagundes Carvalho (06/63160), 210 

Miguel Gambelli Lucas (06/83541), Alexandre Antonio Mateus Moisés (06/107267), 211 

Raquel Redondo Rotta (06/86180), Stella Crivelenti Vilar (06/124700), Tatiana Machado 212 

Silva (06/69245), Taís Elene Junqueira Neme (06/69826), Thaísa Borin Seren 213 

(06/69065), Victor Cavallari Souza (06/109575), Vladimir Marchetto Leite (06/17755), 214 

Juliana Nakane Nakano (06/94952), Ana Paula Soares da Silva (06/47416). 215 

Encaminhamento:  Os nomes apresentados são aprovados como colaboradoras(es) da 216 

Subsede de Ribeirão Preto. 8.3) Subsede de Assis – 8.3.1 – Núcleo de Assistência 217 

Social da Subsede – Propõe-se a substituição de Paula Carvalho Lauer (06/71297) da 218 

coordenação do núcleo regional por Felipe Ferreira Pinto (06/124488). 8.3.2 - Núcleo de 219 

Saúde da Subsede - Propõe-se a substituição de Priscila Rabelo de Souza (06/101074) 220 

da coordenação do núcleo regional por Mayara Aparecida Bonora Freire (06/120511). 221 

8.3.3 - Núcleo de Criança e Adolescente da Subsede - Propõe-se a substituição de 222 

Heloísa Maria Heradao Rogone (06/7963) da coordenação do núcleo regional por 223 

Priscila Rabelo de Souza (06/101074). Encaminhamento:  Foram aprovadas as 224 

alterações indicadas. 8.4) Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte  - 8.4.1 – 225 
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Núcleo de Sexualidade e Gênero – Indica-se a inclusão de Bruna Lavinas Jardim 226 

Falleiros (06/87314) como colaboradora do Núcleo e Sexualidade e Gênero da 227 

Subsede. Encaminhamento:  Foi aprovada a alteração indicada. 8.5) Núcleo de 228 

Assistência Social – Propõe-se a substituição de Paula Carvalho Lauer (06/71297) por 229 

Felipe Ferreira Pinto (06/124488). Encaminhamento: Aprovada a substituição. 8.6) 230 

Núcleo de Emergências e Desastres – Indica-se a saída de Andrea Silveira 231 

(12/10037) do núcleo. Encaminhamento: Aprovada a exclusão. 8.7) Núcleo de 232 

Psicologia e Deficiência – São indicados para comporem o Núcleo a psicóloga Maria 233 

Rozineti Gonçalves (06/39077) e o psicólogo Renato Dente Luz (06/62765). 234 

Encaminhamento: Aprovadas as inclusões indicadas. 8.8) Subnúcleo de Psicologia 235 

e Relações Raciais – Devido ao falecimento do conselheiro Jonathas José Salathiel da 236 

Silva é necessário indicar novo coordenador para o subnúcleo. Encaminhamento: O 237 

plenário define que o novo coordenador do Subnúcleo será o conselheiro Bruno Simões 238 

Gonçalves (06/109975). Alessandro de Oliveira Campos (06/68432) passa a ser co-239 

coordenador desse grupo. 8.9) Núcleo de Justiça – Indica-se a exclusão dos membros 240 

Mathias Glens (06/85042) e Ana Luísa de Marsillac Melsert (06/106857) do Núcleo. 241 

Também que os membros Beatriz Borges Brambilla (06/98368) e Luciana Mattos 242 

(06/50988) passem a ser colaboradores. Encaminhamento: Aprovadas as alterações e 243 

exclusões indicadas. 8.10) Comissão de Orientação e Fiscalização – COF –  Indicada 244 

a inclusão de Márcio Magalhães da Silva (06/99618). Encaminhamento:  Aprovada a 245 

inclusão indicada. 8.11) Comissão de Ética – Apresenta-se as proposta de inclusão de 246 

Mitchel Oliveira da Silva (06/108152), Alekssey Marcos Oliveira di Piero (06/ 111759), e 247 

Luiz Tadeu Pessutto (06/15401) como colaboradores para oitivas. Pede-se ainda a 248 

exclusão de Melissa Nemeth Pinheiro (06/64666) por motivos de saúde.  249 

Encaminhamento: Aprovadas as inclusões e exclusão indicadas. VIII) VI) 250 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA  - O conselheiro 251 

secretário cientificou o plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 429 252 

(quatrocentos e vinte e nove) inscrições novas; 81 (oitenta e uma) reativações; 3 (três) 253 

inscrições secundárias; 15 (quinze) inscrições por transferência, 113 (cento e treze) 254 

cancelamentos a pedido e 9 (nove) cancelamentos por óbito, 20 (vinte) cancelamentos 255 

por transferência, 08 (oito) cancelamentos de inscrição secundária e 21 (vinte e um) 256 

cancelamentos por não apresentação de diploma; Pessoa jurídica – 30 (trinta) registros; 257 

06 (seis) cadastros; 04 (quatro) alterações contratuais; 20 (vinte) cancelamentos a 258 

pedido. Total geral de processos aprovados para pessoa física e jurídica: 759 259 

(setecentos e cinquenta e nove), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. 260 

Nada mais havendo a tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a 261 

sessão, da qual eu, conselheiro secretário Guilherme Luz Fenerich, lavrei a presente 262 
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Ata, que lida e aprovada será assinada por todos os presentes. São Paulo, dezoito de 263 

setembro de dois mil e quinze. 264 
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