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ATA 1747ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO 

 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 1 

cinquenta minutos, realizou-se a milésima septigentésima quadragésima sétima 2 

reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª 3 

Região, à Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) 4 

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

Adriana Eiko Matsumoto, Elisa Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria 6 

de Carvalho Camara, Ilana Mountian, José Agnaldo Gomes, Luís Fernando de 7 

Oliveira Saraiva, Maria Ermínia Ciliberti, Bruno Simões Gonçalves, Camila de 8 

Freitas Teodoro, Jonathas José Salathiel da Silva, Lívia Gonsalves Toledo, Luiz 9 

Eduardo Valiengo Berni, Maria das Graças Mazarin de Araújo, Mirnamar Pinto da 10 

Fonseca Pagliuso, Regiane Aparecida Piva, Sandra Elena Sposito, Sergio 11 

Augusto Garcia Júnior e Silvio Yasui. Também estiveram presentes os gestores: 12 

Edgar Rodrigues (Subsede de Assis) e Luciana Stoppa dos Santos (Subsede de 13 

Ribeirão Preto), conforme lista de presença anexa que é parte integrante desta 14 

ata. ORDEM DO DIA: I) INFORMES - 1.1) Justificativa de a usência –  Foram 15 

apresentadas as justificativas de ausências de: Ana Paula Porto Noronha, Aristeu 16 

Bertelli da Silva, Guilherme Luz Fenerich, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido 17 

Soares de Carvalho, Marília Capponi, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Alacir Villa 18 

Valle Cruces, Ana Maria Falcão de Aragão, Dário Henrique Teófilo Schezzi, 19 

Gustavo de Lima Bernardes Sales. 1.2) Informe Financeiro – A conselheira 20 

tesoureira Adriana Eiko Matsumoto relatou o informe financeiro: o saldo bancário é 21 

de R$ 13.023.808,59 (treze milhões, vinte e três mil, oitocentos e oito reais e 22 

cinquenta e nove centavos), a arrecadação até o momento foi de R$ 23 

19.563.324,00 (dezenove milhões, quinhentos e sessenta e três reais, trezentos e 24 

vinte e quatro reais), o que representa 77% do esperado. Ressaltou-se que a 25 

inadimplência ficou em 23%. A arrecadação por dívida ativa é de R$ 1.937.010,00 26 

(um milhão, novecentos e trinta e sete mil e dez reais). A arrecadação com os 27 

processos de conciliação foi de R$ 326.360,53 (trezentos e vinte e seis mil, 28 

trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). 1.3) Cenário atual do 29 

CRP-SP -  A conselheira Elisa Zaneratto Rosa comenta que na reunião ocorrida 30 

com os funcionários no último dia de funcionamento do CRP do ano anterior (19 31 

de dezembro de 2013) foi apresentado um material que é muito importante e 32 

pondera que deve ser usado para discussão de possível criação de novas 33 

Subsedes. Nesse material são apresentados dados quantitativos do Conselho 34 

Regional de Psicologia de São Paulo, tais como: números de psicólogos inscritos 35 
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por subsede, média de novas inscrições, média de cancelamentos e a projeção de 36 

novas inscrições para os próximos anos. 1.4) Publicação sobre o exercício do 37 

poder de polícia pelo CRP - A conselheira Elisa Zaneratto Rosa comenta acerca 38 

do material, produzido pelo professor Fernando Aith, a respeito do exercício do 39 

poder de polícia pelo Conselho Regional de Psicologia, destacando a importância 40 

desse material e citando que, na época em que foi produzido, não foi divulgado, 41 

pois o texto citava o poder de polícia das fiscalizações e avaliaram que esse termo 42 

assustaria o leitor. Foi realizada reunião com Fernando Aith a respeito das 43 

mudanças que devem ser feitas no texto para que seja possível publicar esse 44 

documento. Encaminhamento: A coordenadora técnica, Ana Paula Jardim, 45 

encaminhará esse documento, por e-mail, para conhecimento do plenário. II) 46 

COMISSÃO DE ÉTICA – 2.1)  Recomposição -  O conselheiro José Agnaldo 47 

Gomes comunica sua saída da presidência da Comissão de Ética. Sugere-se o 48 

nome de Gabriela Gramkow para assumiu essa função. Encaminhamento:  O 49 

plenário referenda o nome de Gabriela Gramkow, que passa a ser a conselheira 50 

presidenta da Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia de São 51 

Paulo. José Agnaldo Gomes permanece como membro da Comissão. 2.2) 52 

Processo Disciplinar Ordinário - A conselheira Elisa Zaneratto Rosa comenta 53 

que o CRP-SP voltará a transmitar os processos em relações a psicólogos ou 54 

pessoas jurídicas que comentem erros administrativos, através do Processo 55 

Disciplinar Ordinário (PDO). Esse procedimento ocorrerá de maneira rápida e, 56 

eventualmente, as(os) conselheiras(os) serão nomeadas(os) relatores dos 57 

processos. 2.3) Recomposição da Comissão de Instrução da Subsede do  58 

Grande ABC – Indicam-se os nomes de Raquel Schmidt Ferraz (06/114939) e 59 

Flávia Roberta Eugênio (06/113673), para comporem a Comissão de Instrução da 60 

Subsede do Grande ABC. Encaminhamento: O plenário referenda Raquel 61 

Schmidt Ferraz e Flávia Roberta Eugênio para a Comissão de Instrução da 62 

subsede. 2.4) Recomposição da Comissão de Instrução da Subsede de  São 63 

José do Rio Preto – A comissão gestora de São Jose do Rio Preto indica o nome 64 

de Luzia Pitangui como membro colaboradora da comissão de instrução da 65 

subsede. A subsede do Grande ABC indica o nome de para ser colaboradora da 66 

comissão de instrução da subsede. III) JORNAL PSI - Foi apresentada ao plenário 67 

a sistematização das matérias e pautas das últimas seis edições do Jornal Psi.  68 

Elisa Zaneratto Rosa comenta que para fazer o primeiro jornal desta nova gestão, 69 

se reuniram com os jornalistas responsáveis pelo Jornal, para observar as 70 

mudanças que são necessárias para o futuro. O Jornal mudará de formato, se 71 

aproximando de um formato de revista. O objetivo das mudanças inclui novos 72 
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projetos gráficos e, talvez, novas seções. O tamanho também deve ser alterado e 73 

ele ficará menor, mais fácil de postar e com um formato mais semelhante ao de 74 

uma revista. Também considera-se a realização de uma pesquisa com a categoria 75 

para saber o que deve ser sua pauta. Por essas razões, não será possível fazer 76 

todas as alterações já nesta primeira edição desta gestão. Pensa-se que neste 77 

primeiro momento, ele pode ser mais leve em relação a quantidade de 78 

informações e na forma como comunica, ficando mais divertido e dinâmico. 79 

Também se pensou em utilizar um personagem neste jornal. Também em realizar 80 

a indicação de vídeos e livros. Há também a sugestão de criação de três seções 81 

novas, uma delas é a seção “Mundo do Trabalho”, que é uma demanda da 82 

categoria; outra sobre “Psicologia no Cotidiano”, que abordará temas do dia a dia 83 

e como a Psicologia lida com eles; e a terceira ideia é ter um espaço junto aos 84 

movimentos sociais para fazer matérias que abordem temas de interesse de 85 

usuários dos serviços de psicologia, respondendo a um dos eixos do planejamento 86 

estratégicodo CRP SP. Comenta-se sobre a demora no processo de produção do 87 

jornal, cujas matérias passam pela revisão de alguns conselheiros, em um 88 

primeiro momento, seguidas pela revisão da comunicação, e depois de Elisa 89 

Zaneratto Rosa. Assim, propõe-se que esse processo seja acelerado: Janaína 90 

Leslão Garcia faz a primeira revisão, e depois encaminha para os conselheiros 91 

destacados para fazerem a revisão. A agenda também voltará ao jornal, mas é 92 

preciso atentar-se para os eventos que serão divulgados, de modo que, quando o 93 

Jornal for enviado, não estejam desatualizados. O plenário referendou as 94 

propostas expostas. Aberto para sugestões do plenário acerca das pautas do 95 

próximo Jornal. Capa: Referenda-se a sugestão de Janaína Leslão Garcia e Luís 96 

Fernando de Oliveira Saraiva de ser sobre “Copa do Mundo”, com os indicativos 97 

de Adriana Eiko Matsumoto e Camila de Freitas Teodoro de que sejam abordadas 98 

duas visões para o tema: subjetividades e garantia dos Direitos Humanos. Silvio 99 

Yasui sugere também que seja feita investigação acerca dos psicólogos que 100 

trabalharam junto às equipes de 1958 e 1962, para tanto, indica-se como fonte o 101 

material de João Carvalhaes. Um dia na vida: Camila de Freitas Teodoro faz 102 

sugestão do tema de “Psicólogo do Esporte”, que é acatada pelo plenário. 103 

Indicam-se como fontes - Alessandra Dutra (Handebol Feminino); movimento 104 

‘Copa para quem?’; Luciana Ferreira Ângelo, presidente da Associação Brasileira 105 

de Psicologia do Esporte (ABRAPESP); Psicólogos dos clubes paulistas, para 106 

falarem sobre rendimento e papel social; Ana Moser e Raí Souza Vieira de 107 

Oliveira, presidente da “Fundação Gol de Letra”; psicólogos de SP que atuam no 108 

Botafogo/RJ. Mundo Melhor: sugere-se trabalho de psicóloga que atua junto a 109 
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pessoas com câncer; democratização da mídia; experiência com usuárias dos 110 

CAPs, da Ecosol; organização de pequenos grupos – morados de Francisco da 111 

Rocha e Terras do Juquery. O plenário aprova a proposta de tratar sobre a 112 

democratização da mídia, devendo as demais sugestões serem consideradas para 113 

próximas pautas. Subsedes: sugerem-se a) a organização das ações das 114 

Subsedes, b) a conduta dos hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba, c) 115 

abordar as mobilizações das Subsedes para o Prêmio Arthur Bispo do Rosário, d) 116 

o encontro marcados por jovens de classe menos favorecida, chamadas de 117 

‘rolezinhos’, que ocorrerá em Bauru em fevereiro. O plenário aprova as propostas 118 

de contar as mobilizações para o Prêmio Arthur Bispo do Rosário e do ‘rolezinho’. 119 

Orientação: Psicólogos nos presídios, utilizando como base a região de Assis, que 120 

possui o maior número de presídios do estado (Silvio Yasui); Sistema Prisional 121 

(Adriana Eiko); Questões raciais (Adriana Eiko); documentos escritos (Graça Maria 122 

de Carvalho Camara); trânsito (Graça Maria de Carvalho Camara);  Projeto 123 

terapêutico - por exemplo, Comunidades Terapêuticas (Graça Maria de Carvalho 124 

Camara) e Notificação compulsória por violência (Adriana Eiko Matsumoto).  Elisa 125 

Zaneratto Rosa sugere que a matéria mescle orientação e ética. O plenário aprova 126 

a sugestão de tratar acerca de “Projeto Terapêutico Singular” nessa seção. Silvio 127 

Yasui buscará novas fontes. Questões éticas: Problematização sobre a produção 128 

de documentos escritos (Luís Fernando de Oliveira Saraiva); a questão das 129 

crianças em conflitos de guarda (Luís Fernando de Oliveira Saraiva); perspectivas 130 

dos dilemas éticos da profissão - suicídio, para além da prática clínica, pois é o 131 

terceiro maior motivo de morte na juventude, abordando também os dilemas éticos 132 

(Adriana Eiko Matsumoto). Regiane Aparecida Piva concorda com as sugestões 133 

de abordar os documentos escritos, projetos terapêuticos, conflitos de guarda. 134 

Gabriela Gramkow também concorda com abordar os documentos escritos e 135 

sugere também como pauta o atendimento não-eventual a crianças e 136 

adolescentes, para o qual pode ser utilizado como fonte o parecer de Daniel 137 

Adolpho. Luiz Berni indica a alienação parental. O plenário aprova como pauta as 138 

perspectivas dos dilemas éticos da profissão frente ao suicídio. A Psicologia e o 139 

Cotidiano: sugere-se a matéria “Meu filho vai mal na escola”, para abordar 140 

questões como o diagnóstico de dislexia. Como fontes, indicam: Beatriz de Paula 141 

Souza (USP), Adriana Marcondes (USP), Flávia da Silva Ferreira Asbahr (membro 142 

da Comissão Gestora de Bauru). Mundo do Trabalho: o plenário consente que 143 

sejam abordadas as condições do trabalho no Sistema Prisional e o impacto no 144 

exercício profissional, tendo como uma das bases da discussão o documento do 145 

CREPOP referente ao tema (Elisa Zaneratto Rosa). Para indicações de fontes, 146 
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devem ser consultados Adriana Eiko Matsumoto, Alacir Villa Valle Cruces, Arlindo 147 

da Silva Lourenço e Fernanda Lou Sans Magano (Federação Nacional dos 148 

Psicólogos e Conselho Penitenciário). Perspectiva do usuário: referenda-se 149 

matéria com Pedro Gava, da Ala Loucos pela X, que trará ao carnaval deste ano o 150 

enredo sobre Reforma Psiquiátrica. IV) COMUNICAÇÃO – 4.1) Escrita Gendrada 151 

- Comenta-se sobre a utilização da escrita gendrada, como forma de considerar 152 

que a maior parte da categoria no país é formada por mulheres. Muitas vezes, há 153 

relutância e/ou críticas em relação a essa escrita, que utiliza o gênero feminino 154 

como padrão. Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso defende que seja utilizado 155 

esse padrão de escrita, mas que é importante esclarecer às (aos) psicólogas (os) 156 

a razão dessa forma de escrita. Encaminhamento:  O CRP SP utilizará a escrita 157 

gendrada sempre que referir-se à profissão da(o) psicóloga(o). 4.2) Comissão de 158 

Comunicação: Pondera-se que o grupo que cuida da comunicação é formado, 159 

atualmente, somente por Janaína Leslão Garcia, mas que a demanda é muito 160 

grande e que é necessário contar com mais pessoas auxiliando nesse trabalho de 161 

produção de textos, boletins e jornais. José Agnaldo Gomes se coloca à 162 

disposição para auxiliar nessa tarefa. Encaminhamento:  O plenário referenda o 163 

nome de José Agnaldo Gomes para ser membro da Comissão de Comunicação. 164 

V) CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSEAS/S P - Joari 165 

Aparecido Soares de Carvalho comenta sobre o Plano Eleitoral 2014, do Conseas. 166 

É necessário o CRP SP realizar indicação de representante da sociedade civil 167 

para essa eleição. Joari Aparecido Soares de Carvalho indica a psicóloga Rita de 168 

Cássia Oliveira Assunção. Encaminhamento: O plenário referenda o nome de 169 

Rita de Cássia Oliveira Assunção para essa representação. VI) 2ª CONFERÊNCIA 170 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - Joari Aparecido Soares de 171 

Carvalho relata ao plenário que ocorrerá, em 04 de fevereiro, às 10h, no Instituto 172 

de Previdência Municipal – IPREM, uma reunião para formação da Comissão 173 

Organizadora da Conferência. É necessário o CRP SP realizar a indicação de um 174 

representante para estar presente nesta reunião. Encaminhamento:  O plenário 175 

indica o nome de Maria Ermínia Ciliberti, para essa representação. É necessário 176 

verificar se a conselheira terá disponibilidade nesta data, para referendar seu 177 

nome. O gestor da Subsede do Grande ABC, Reginaldo Branco, participará da 178 

Conferência. VII) APAF - ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, DA ADMINISTRAÇÃO 179 

E DAS FINANCAS  – A diretoria relata como foram as discussões na APAF 180 

realizada nos dias 14 e 15 de dezembro do ano passado. Ponderam que foi uma 181 

APAF em que os Regionais estavam preocupados em ter garantias para a próxima 182 

gestão do Conselho Federal de Psicologia. Era a última APAF da gestão passada 183 
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do CFP, que também mostrou preocupação em relação a garantia dos 184 

encaminhamentos. A prestação de contas referente ao exercício de 2013 do CFP 185 

foi aprovada por maioria de votos. Um dos pontos tensos foi referente à possível 186 

fraude nas eleições, com a necessidade de visibilizar à categoria o que se passou 187 

e que as medidas cabíveis foram tomadas. Comenta-se também que o tesoureiro 188 

da nova gestão foi convidado a participar da reunião de tesoureiros, assim como o 189 

presidente e seu vice da reunião de presidentes. Durante a reunião de 190 

presidentes, eles se retiraram. A nova diretoria foi convidada a participar da APAF, 191 

estando presentes o tesoureiro e o vice-presidente da nova gestão do CFP, que 192 

se retiraram após a homologação do processo eleitoral. Cita-se também que a 193 

atual gestão do CFP enviou ofícios solicitando a indicação de nomes para 194 

comporem os Grupos de Trabalho da APAF. Constatou-se que três desses, Grupo 195 

de Trabalho Tesoureiros, Grupo de Trabalho Atualização do Manual de 196 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Conselhos de 197 

Psicologia, e Grupo de Trabalho para Elaboração de Projeto de Apoio Financeiro a 198 

Publicações dos CRPs, não são deliberações de APAF. É necessário realizar a 199 

indicação de nomes para comporem os demais GTs, quais sejam: PL do Osmar 200 

Terra, Laicidade e Psicologia, GT para Evidenciar a Resolução CFP n°018/2002, 201 

Internação Forçada, Revisão da Política de Orientação e Fiscalização do Sistema 202 

Conselhos de Psicologia e Eleições. Encaminhamentos: O plenário referenda 203 

que o CRP SP responda ao CFP questionando acerca dos GTs que não são 204 

deliberações da APAF. Quanto aos demais GTs, refenda os nomes, conforme 205 

abaixo: PL do Osmar Terra – Guilherme Luz Fenerich e Ilana Mountian (suplente); 206 

Internação Forçada – Sérgio Augusto Garcia Júnior e Marília Capponi (suplente); 207 

Laicidade e Psicologia: Luiz Eduardo Valiengo Berni e Bruno Simões Gonçalves 208 

(suplente); Eleições: será respondido que esse grupo foi criado para a realização 209 

do processo eleitoral anterior, mas que se encerrou após as eleições; GT para 210 

evidenciar a resolução n° 18/2002: Jonathas José Salathiel da Silva e Sandra 211 

Sandra Elena Sposito (suplente); Revisão da Política de Orientação e Fiscalização 212 

do Sistema Conselhos de Psicologia: Graça Maria de Carvalho Camara e Gabriela 213 

Gramkow (suplente). VIII) MUNDO DO TRABALHO  – Sandra Elena Sposito 214 

comenta sobre o Edital do Concurso Público N.º 07/2014, do Instituto do Coração 215 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 216 

que prevê contratação de Agente Técnico de Assistência da Saúde – Psicólogo. O 217 

Edital prevê para esta função a carga horária de 30 horas semanais e salário de 218 

R$ 1.269,02 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais e dois centavos) e o CRP 219 

SP recebeu questionamentos da categoria referente ao baixo salário frente ao 220 
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nível de especialidade exigido para o cargo. Sugere-se o envio ao Sindicato dos 221 

Psicólogos no Estado de São Paulo – SinPsi, apresentando esse panorama e 222 

sugerindo que o sindicato analise desse Edital e, como base nas referências já 223 

constituídas pelo SinPsi,  para possíveis encaminhamentos ou intervenções com 224 

vistas a buscar melhorias na proposta do Edital. Maria Ermínia Ciliberti sugere a 225 

marcação de audiência com a participação do Sindicato. Encaminhamento:  O 226 

ofício ao Sindicato não deverá ser encaminhado ainda. O tema “Mundo do 227 

Trabalho” deverá ser repautado para as plenárias de fevereiro, para que seja 228 

possível verificar a melhor forma de avançar com essa questão. IX) 229 

RECOMPOSIÇÕES DE COMISSÃO GESTORA – 9.1) Subsede de  Ribeirão 230 

Preto – Luciana Stoppa anuncia a indicação da subsede de Ribeirão Preto de 231 

incluir a psicóloga Thaisa Belloube Borin como membro da Comissão Gestora. A 232 

psicóloga trabalha na área de Psicologia Organizacional e coaching. 233 

Encaminhamento: O plenário referenda o nome de Thaisa Belloube Borin. 9.2) 234 

Subsede do Grande ABC –  A Comissão Gestora, em reunião no final do ano 235 

passado, deliberou a inclusão dos colaboradores Andrea da Costa Rolim 236 

(06/80424), Nancy Yasuda (06/31842), Ludmila Sterci de Oliveira (06/81888), 237 

Suzana de Mello Contieri (06/61787), Fabiola Matarazzo (06/32184), Amanda 238 

Gonçalves Conde (06/99870), Raquel Schmidt Ferraz (06/114939), Flávia Roberta 239 

Eugênio (06/113673). Encaminhamento:  Aprovados os nomes indicados para 240 

colaboradores da subsede do Grande ABC. Deverá ser pauta das próximas 241 

plenárias a composição das comissões gestoras, para verificar aquelas que ainda 242 

não estão completas. X) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS DE PESSOA FÍSICA E 243 

JURÍDICA - Após exposição dos processos, foram aprovados: Pessoa Física – 244 

512 Inscrições Novas; 95 Reativações; 6 Inscrições Secundárias; 35 Inscrições 245 

por Transferência; 452 Cancelamentos a pedido e 21 Cancelamentos por 246 

transferência. Pessoa Jurídica – 19 Registros; 05 Cadastros; 05 Alterações 247 

Contratuais e 14 Cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – 248 

pessoa física e jurídica: 1164 (Um mil cento e sessenta e quatro), conforme folha 249 

anexa que é parte integrante desta ata.  XI) APRECIAÇÃO DE REGISTROS DE 250 

ESPECIALISTAS  – O plenário tomou conhecimento da relação de psicólogos para 251 

aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Na modalidade 252 

concursos, foram deferidos 2 na área de Psicologia do Trânsito, 3 na área de 253 

Psicologia Hospitalar, 1 na área de Neuropsicológica, 1 Psicologia Clínica, 1 na 254 

área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 1 na área de Psicologia Social e 255 

2 Psicologia Jurídica. Na modalidade curso, foram deferidos 68, sendo: 01 na área 256 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, 30 na área do Trânsito, 17 na área 257 
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Clínica, 05 Psicologia Hospitalar, 02 Psicopedagogia, 01 Psicologia Social, 01 na 258 

área de Psicologia Escolar e Educacional e 11 na área de Neuropsicologia. Na 259 

modalidade concursos foram indeferidos 3 sendo: 2 na área de Neuropsicologia e 260 

01 na área de Psicologia do Trânsito. Na modalidade cursos 3 processos foram 261 

indeferidos: sendo 02 na área de Psicologia Clínica e 01 na área de Psicologia 262 

Organizacional e do Trabalho conforme folha anexa que é parte integrante desta 263 

ata. XII) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES:  O plenário concedeu 264 

parecer favorável  à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 265 

106310231 (CRP 06/48656, 606314694 (CRP 06/89542), 6514723 (CRP 266 

06/59103), 506602687 (CRP 06/56212), 806609578 (CRP 06/97614), 206615122 267 

(CRP 06/19571), 206006578 (CRP 06/86746), 506814675 (CRP 06/46571); 268 

concedeu parecer desfavorável  à obtenção de selo para o site com os seguintes 269 

protocolos: 806414280 (CRP 06/116060),506615078 (CRP 06/73676), 206615210 270 

(CRP 06/50868), 806009770 (CRP 06/94575) e, 706014950 (CRP 06/48360), 271 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais havendo a 272 

tratar a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, 273 

conselheiro secretário Luís Fernando de Oliveira Saraiva, lavrei a presente Ata, 274 

que lida e aprovada será assinada pelos demais presentes. São Paulo, trinta e um 275 

de janeiro de dois mil e quatorze. 276 
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