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No dia 26 (sexta-feira) dirigentes do CONDESP se reuniram em Assembleia Geral
na cidade de Campinas - SP, conforme Edital publicado na página do Conselho no
Facebook (confira na pág. 2), ocasião em que, dentre outras decisões (Publicações
– Págs. 3/5), foram aprovadas contas da Diretoria Executiva dos exercícios de
2018, 2019 e 2020, que obtiveram parecer favorável do Conselho Fiscal e
concedida isenção da anuidade aos associados com mais de 65 anos e que tenham
no mínimo 3 anos de inscrição nas fileiras do Conselho. Estiveram presentes os
colegas André Luís, Danilo Aquaroni, Décio Freitas, Devair Quesada, Fabio Cruz e
Noedir Oliveira. Os colegas Alisson Teodoro, Edson Frazão, José Carlos de Souza
Marcelo Cardoso, Marcelo Daniel Rodrigues e Renata Ramos participaram online
de forma telepresencial pelo aplicativo ZOOM.
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
Realizada em 26 de fevereiro de 2021 (Texto sem revisão)
Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021, das 17:20 às 20 horas, na Rua
Conceição n.º 233, 7º andar, sala 702, Centro, CEP 13010-050, na cidade
de Campinas-SP, reuniram-se os profissionais inscritos nos quadros do
CONSELHO DOS DETETIVES PARTICULARES DO ESTADO DE SÃO PAULO CONDESP, conforme assinaturas apostas na Lista de Presenças para,
atendendo ao Edital publicado na rede social (§1º do art. 19 do Estatuto),
deliberarem sob a seguinte Ordem do Dia: I) Aprovação dos Balancetes do
Movimento Patrimonial e Financeiro dos Exercícios de 2018, 2019 e 2020,
com parecer favorável do Conselho Fiscal; II) Escolha de substitutos para
cargos vagos na Diretoria Executiva e no Conselho Fiscal; III) Votação das
Resoluções n.º 2/2020 (Dispõe sobre a concessão de isenção da anuidade
para os casos que especifica), e n.º 3/2020 (Dispõe sobre o cancelamento
dos débitos referentes às anuidades dos exercícios de 2017 e 2018); IV)
Aprovação das Resoluções da Diretoria Executiva n.º 6/2020 (Dispõe sobre
o procedimento de desagravo público) e n.º 9/2020 (Norteia o processo
administrativo na entidade); e V) Homologação do Acórdão n.º 1/220 do
Conselho de Ética e Disciplina do CONDESP. Referência: PED n.º 1/2020.
Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Devair Quesada da Silva (art. 28, II, do
Estatuto), que convocou a mim, Andre Luis da Silva, para secretariar os
trabalhos (§3º do artigo 19 do Estatuto). O Presidente, verificando haver
quórum, declarou instalada a Assembleia Geral. Em seguida, não havendo
nenhum requerimento sobre a mesa, dispensou a leitura da ata anterior,
franqueando a palavra aos associados e associadas para se manifestarem
sobre tema livre. Em seguida, o Presidente deu início ao processo de
discussão e votação das matérias em pauta. DELIBERAÇÕES: I) Aprovado
por maioria de votos os Balancetes dos Exercícios de 2018, 2019 e 2020; II)
Foram eleitos sem objeção Cesar para o cargo de Diretor Tesoureiro
substituindo Renata de Sousa Ramos e Josenilda Vicente do Nascimento,
para o cargo de Conselheira Fiscal até 25/07/2022, substituindo o exassociado Marcos Aquilino; III) Aprovadas as Resoluções (AGE) n.º 02/2020
e n.º 03/2020 (BID 6, Pg. 8) ; IV) Ratificadas as Resoluções da Diretoria
Executiva (DIR) n.º 06/2020 (BID 6, Pg. 8) e n.º 09/2020 (BID 8, Pg. 9/10);
v) Homologada com uma abstenção a exclusão do detetive M.L.M.V.X. dos
quadros do CONDESP (Fls. 12/13 do PED/CED n.º 01/2020 - BID 10, Pg. 6)).
Na sequência, esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, atendendo
ao que me foi determinado, fiz a leitura do quadro atual de
REPRESENTANTES REGIONAIS designados pela Presidência do CONDESP
(art. 33 do Estatuto): Araçatuba – Devair Quesada da Silva; Araraquara –
Marcos Antonio Padovan Junior; Campinas – Danilo Aquaroni Catalan;
Presidente Prudente – Cícero Aparecido Linhares dos Santos; Franca –
Mario Alessandro Fava; Piracicaba – Noedir Carlos de Oliveira; Ribeirão
Preto – Audécio de Freitas; São José dos Campos – Mario Rodolfo Budino
DelPratto; São Vicente (Baixada Santista) – Renata de Sousa Ramos; São
Paulo – Edson Antonio Frazão,; e Sorocaba – Edna da Silva Rodrigues.
REPRESENTANTES ESTADUAIS: Alagoas – Neilton Detetive Calheiros Bento;
Ceará – Pedro Alves Pereira; Distrito Federal – Fransérgio da Costa Barros;
Goiás – Aurélio Garcia Araújo; Mato Grosso – Edson Ribeiro; Minas Gerais
– Marina Roque Mendes; Pará – Zedequias Garcia Silva; Paraná – José
Carlos de Souza; Rio de Janeiro – Rildo Tavares Silveira; Rio Grande do Norte
– Manoel Cassemiro Martins; Rio Grande do Sul – Cleomar de Lima
Rosauro. Com a palavra, o Presidente Devair Quesada da Silva, na forma do
parágrafo único do artigo 18 do Estatuto, concedeu 1 (um) minutos para
que os assembleiantes se manifestassem sobre TEMA LIVRE. Vários
associados fizeram uso da palavra. Associados presentes: André Luís,
Danilo Aquaroni, Décio Freitas, Devair Quesada, Fabio Cruz e Noedir
Oliveira. Participaram de forma telepresencial Alisson Teodoro, Edson
Frazão, Marcelo Cardoso, Marcelo Daniel, Renata Ramos e Souza Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos e eu,
Secretário Geral, lavrei a presente ata que, lida e julgada conforme segue
assinada (art. 23 da 2ª Consolidação do Estatuto).
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente da Mesa
ANDRE LUIS DA SILVA
Secretário da Mesa
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Conselho Fiscal – CF
Parecer n.º 01//2021.
O Conselho Fiscal da Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente,
examinou as demonstrações financeiras referente aos Exercícios de 2018,
2019 e 2020, compreendendo o movimento financeiro do período.
Este Conselho conclui que as referidas demonstrações refletem
adequadamente a situação patrimonial e financeira do CONDESP, pelo que
são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada
oportunamente para tal fim, deva aprovar os citados demonstrativos com
vistados pelos responsável técnico pela contabilidade.
Conselho Fiscal, 29 de janeiro de 2021.
FABIO BARBOSA DA CRUZ
AIRTON FERREIRA MARQUES
(APROVADO pela AGE de 26/02/2021)

Resolução AGE n.º 2/2021.
“Dispõe sobre a concessão da isenção da anuidade para os casos que
especifica”.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria
Executiva com base no art. 22, inciso X, do Estatuto vigente, FAZ SABER:
Art. 1º - Poderão requerer a isenção da anuidade os associados que:
a) possuírem, comutativamente, 3 anos de inscrição ativa e mais de 65 anos
de idade;
b) não tiverem sofrido sanção disciplinar;
c) sejam portadores de necessidades especiais por inexistência de
membros superiores e inferiores, ou absoluta disfunção destes, desde que
isso o inabilite para o exercício da profissão;
d) sofram deficiência mental inabilitadora.
Art. 2º - O profissional associado que se enquadrar nos requisitos do artigo
anterior deverá enviar requerimento ao presidente do CONDESP até o dia
30 de novembro, que, se deferido, produzirá efeito a partir do exercício
financeiro seguinte.
Art. 3º - O resultado da análise do pedido será publicado no Boletim
Informativo Oficial do CONDEP.
Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pela
Assembleia Geral.
APROVADO.
Publique-se,
AGE, 26/02/2021.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente da Mesa
Resolução AGE n.º 3/2021.
Dispõe sobre o cancelamento dos débitos referentes às anuidades devidas
pelos associados dos exercícios de 2017 e 2018.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria
Executiva com base no art. 22, inciso X, da 2ª Consolidação do Estatuto, FAZ
SABER:
Art. 1º Fica vedada a cobrança, o recebimento ou parcelamento, pelo
CONDESP dos débitos dos associados dos exercícios de 2017 e 2018.
Art. 2º Os assentamentos pertinentes nos prontuários dos inadimplentes
abrangidos por esta resolução deverão ser retificados, ou cancelados,
excluídos os débitos.
Art. 3º A tesouraria do CONDESP deverá providenciar, de forma imediata e
irrevogável, a baixa de todos os débitos nos sistemas financeiro e contábil.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela
Assembleia.
APROVADO.
Publique-se,
AGE, 26/02/2021.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente daMesa
Resolução DIR N.º 6/2021.
“Dispõe sobre o procedimento de Desagravo Público”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria
Executiva com base no art. 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuto, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei n.º 13.432, de 11
de abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1º O Conselho de Ética e Disciplina – CED do CONDESP, por ato de ofício
ou a pedido do profissional associado, promoverá desagravo público em
decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
Parágrafo único. O desagravo público não se aplica quando o ofensor e
ofendido forem profissionais da investigação particular, caso em que o CED
avaliará a necessidade de instauração de procedimento ético.
Art. 2º O processo de desagravo será instruído com prova da ofensa sofrida
no exercício da profissão e será encaminhado a um Conselheiro do CED
para relatar e emitir parecer, no prazo de 15 (quinze) dias.
§1º O Conselheiro relator poderá determinar a realização de diligências,
tais como: solicitação de documentos, tomada de depoimento do ofendido,
ofensor e testemunhas, suspendendo-se, neste caso, o curso do prazo
previsto no caput deste artigo.
§2º Concluindo seu trabalho com parecer fundamentado pelo deferimento
ou indeferimento da pretensão, encaminhará o relator o processo à
Presidência do CED para inclusão do processo na pauta da sessão plenária
subsequente, determinando a prévia notificação do interessado para a
sessão, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
Art. 3º Da decisão que indeferir o desagravo caberá recurso a Assembleia
Geral, no prazo de 8 (oito) dias corridos.
Parágrafo único. A tramitação do recurso observará o disposto no artigo
anterior, e em caso de procedência será devolvido ao CED para a realização
da sessão de desagravo.
Art. 4º O desagravo far-se-á em sessão solene, dando-se prévia ciência ao
associado ofendido e para a qual serão expedidos convites às autoridades
pertinentes, imprensa, terceiros interessados, comunicando-se ao ofensor
e a seu superior hierárquico, se existente.
§1º A sessão solene poderá ser realizada na localidade onde se deu o
agravo, preferencialmente na Câmara Municipal local.
§2º O discurso de desagravo será proferido pelo relator ou por Conselheiro
previamente indicado pelo Presidente.
§3º Após a manifestação do orador, será facultada a palavra ao
desagravado, por 15 (quinze) minutos, encerrando-se a sessão.
Art. 5º O Presidente do CED do CONDESP remeterá nota de desagravo para
divulgação no sítio eletrônico da entidade, e o encaminhamento ao ofensor
e às demais autoridades. Parágrafo único. O desagravado poderá, a suas
expensas, publicar a nota de desagravo em jornal de circulação.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação pela
Assembleia Geral, revogada a Resolução DIR/CONDESP 1/2018.
APROVADO.
Publique-se,
AGE, 26/02/2021.
Devair Quesada da Silva
Presidente da Mesa
Resolução DIR n.º 9/2021.
“Norteia o processo administrativo na entidade”.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece o artigos 22, inciso V, e 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do
Estatuto da Entidade, FAZ SABER:
Art.1º Esta Resolução regula os atos e procedimentos administrativos no
âmbito do CONDESP, que não tenham previsão normativa específica.
Art. 2º Somente a Assembleia Geral poderá:
I - ressalvados os casos previstos no Estatuto vigente, criar
condicionamentos aos direitos dos associados ou impor-lhes deveres; e
II - prever infrações ou prescrever sanções.
Art. 3º Os órgão que compõem o CONDESP não iniciarão qualquer atuação
material relacionada ao campo da relação social dos afiliados sem a prévia
expedição do ato administrativo que lhe sirva de base, salvo previsão
estatutária em contrário.
Art. 4º São inválidos os atos administrativos que desatendam os
pressupostos legais, regimentais e estatutários de sua edição,
particularmente nos casos de:
I - incompetência do órgão ou dirigente de que provenha;
II - omissão de procedimento elementar;
III - erro do objeto;
IV - inexistência do motivo de fato ou de direito;
V - falta ou insuficiência de procedência.
§1º Nos atos administrativos do CONDESP, será razão de invalidade a falta
de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, levando em conta
a sua finalidade.
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§2º A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato,
especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito
e a finalidade objetivada.
Parágrafo único - A motivação poderá consistir na remissão a pareceres ou
manifestações nele proferidos.
Art. 5º Os órgãos do CONDESP anularão os seus atos inválidos, de ofício ou
por provocação de pessoa interessada, exceto se:
I -um ano contado de sua edição;
II -da irregularidade não resultar qualquer prejuízo;
III -forem passíveis de derrogação.
Art. 6º A derrogação de atos inválidos, quando a invalidade decorrer de
vício de competência ou de ordem formal, se dará desde que:
§1º Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo ao
CONDESP ou a integrante de seus quadros quando se tratar de ato
impugnado.
§ 2.º - A convalidação será sempre formalizada por ato motivado.
Art. 7º Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral serão
numerados em séries específicas, seguidamente, sem renovação anual.
Art. 8º Salvo regra em contrário, a publicidade dos atos administrativos
consistirá em sua publicação no Boletim Informativo criado pelo Resolução
DIR n.º 2/2019, disponibilizada na edição (5) de 23/12/2019, ou, quando
for o caso, na notificação ou intimação do interessado pela via postal.
Parágrafo único - A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá
ser resumida. (RG, CPF e endereço dos associados não serão divulgados em
hipótese alguma).
Art. 9º Salvo os casos previstos no Estatuo, os dirigentes ou gestores não
poderão delegar a prática de atos de sua competência ou avocar os de
competência de seus colegas no CONDESP.
Parágrafo único - O órgão colegiado não pode delegar suas funções, mas
apenas a execução material de suas deliberações.
Art. 10 Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os associados e o devido processo
legal, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou
decisão motivados.
§ 1.º Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão
assegurados às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas
e de obter vista e de recorrer.
§ 2.º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos associados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Art. 11 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer
espécie apresentados ao CONDESP será de 90(noventa) dias, se outro não
for restabelecido em regra, regimento interno ou no Estatuto vigente.
§ 1.º -Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar
rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou
regulamentar em contrário.
§ 2.º -Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o
atendimento do prazo previsto neste artigo, o órgão ou o dirigente
cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
§ 3º -O disposto no §1° deste artigo não desonera o órgão ou dirigente do
CONDESP do dever de apreciar o requerimento.
Art. 12 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações,
intimações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com
aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
I - constitui ônus do associado informar seu endereço para
correspondência, bem como alterações posteriores;
II - considera-se efetivada a intimação ou notificação por carta com sua
entrega no endereço fornecido pelo interessado;
III - será preferencialmente pessoal a citação do acusado, em procedimento
sancionatório disciplinar, e o convite do terceiro interessado, em
procedimento de derrogação;
V - na citação, notificação ou intimação pessoal, caso o destinatário se
recuse a assinar o comprovante de recebimento, o representante do
CONDESP certificará a entrega e a recusa;
V - quando o associado estiver representado nos autos por procurador, a
este serão dirigidas as notificações e intimações, salvo disposição em
contrário.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, não encontrado o associado, a
notificação será feitas por edital publicado no Boletim Informativo do
CONDESP.
Art. 13 Durante a instrução, será concedida vista dos autos ao interessado,
mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do
procedimento.

Parágrafo único - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para
manifestação do associado ou para apresentação de recursos, mediante
publicação no Boletim Informativo do CONDESP.
Art. 14 Ao advogado e assegurado o direito de retirar os autos da
repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu
constituinte, salvo na hipótese de prazo comum.
Art. 15 Todo associado que for afetado por decisão administrativa poderá
dela recorrer, em defesa de interesse ou direito.
Art. 16 São irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de mero
expediente ou preparatórios de decisões na esfera do CONDESP.
Art. 17 A petição de recurso observará os seguintes requisitos:
I -será dirigida ao órgão ou dirigente recorrido, pessoalmente por meio
eletrônico ou postal;
II -Trará a o nome, número de registro e endereço do associado;
III -conterá exposição, clara e completa, das razões da inconformidade.
Art. 18 Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apresentação de
recurso ou pedido de reconsideração será de 15 (quinze) dias contados da
publicação ou notificação do ato.
Art. 19 Qualquer associado tem o direito de exigir, do CONDESP, a
retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados
incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados.
Art. 20 A Ficha Cadastral do associado deve ser completado ou corrigida,
de ofício, assim que órgãos ou dirigentes do CONDESP tomem
conhecimento da incorreção, desatualização ou caráter incompleto de
informações nelas contidas.
Art. 21 Qualquer associado que tiver conhecimento de violação de norma,
regimento ou do Estatuto praticada por dirigentes ou representantes
deverá denunciá-la ao CONDESP.
Art. 22 A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o
fato e suas circunstâncias, e, se possível, seus responsáveis ou associados
beneficiários.
Parágrafo único - Quando a denúncia for apresentada verbalmente, o
dirigente do órgão do CONDESP lavrará termo, assinado pelo associado
denunciante.
Art. 23 Esta resolução entrará em vigor na data de sua homologação pela
Assembleia Geral, revogadas as disposições em contrário.
APROVADO.
Publique-se,
AGE, 26/02/2021
Devair Quesada da Silva
Presidente da Mesa
Resolução DIR n.º 26/2021.
“Estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais a serem adotadas pelo CONDESP”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria
Executiva com base no art. 26, inciso IX, da 2ª Consolidação do Estatuto,
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de critérios mínimos para
os programas de implementação prática da LGPD no âmbito administrativo
do CONDESP, FAZ SABER
Art. 1º Estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) a serem adotadas pela Entidade para
facilitar o processo de implementação no âmbito interno, consistentes em:
I – criar a Comissão de Gestão de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), que
será a responsável pelo processo de implementação da Lei n.º 13.709/2018
no CONDESP, com as seguintes características:
a) a composição da referida Comissão deverá ter caráter multidisciplinar;
b) promover a capacitação dos membros do CGPD sobre a LGPD e normas
afins;
II – designar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme
dispõe a LGPD;
III – elaborar, por meio de canal do próprio:
a) formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições e/ou
reclamações apresentadas por parte dos associados titulares dos dados
pessoais;
b) fluxo para atendimento aos direitos dos titulares, requisições e/ou
reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da
respectiva resposta;
IV – criar um site com informações sobre a aplicação da LGPD aos órgãos
do CONDESP, incluindo:
a) os requisitos para o tratamento legítimo de dados;
b) as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares;
c) as informações sobre o encarregado (nome e e-mail para contato);
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V – disponibilizar informação adequada sobre o tratamento de dados
pessoais, por meio de:
a) avisos de cookies no portal institucional do CONDESP;
b) política de privacidade para navegação no site do CONDESP.
VI – zelar para que as ações relacionadas à LGPD sejam cadastradas com os
assuntos pertinentes;
VII - revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros
já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como
elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com
a LGPD, considerando os seguintes critérios:
a) para uma determinada operação de tratamento de dados pessoais deve
haver:
1. uma respectiva finalidade específica;
2. em consonância ao interesse social; e
3. com lastro em regra de competência administrativa aplicável à situação
concreta;
b) o tratamento de dados pessoais previsto no respectivo ato deve ser:
1. compatível com a finalidade especificada; e
2. necessário para a sua realização;
c) inclusão de cláusulas de eliminação de dados pessoais nos contratos,
convênios e instrumentos congêneres, à luz dos parâmetros da finalidade
e da necessidade acima indicados.
VIII - implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, por meio:
a) da elaboração de política de segurança da informação que contenha
plano de resposta a incidentes, bem como a previsão de adoção de
mecanismos de segurança desde a concepção de novos produtos ou
serviços;
b) da avaliação dos sistemas e dos bancos de dados, em que houver
tratamento de dados pessoais, submetendo tais resultados à apreciação do
CGPD para as devidas deliberações; e
d) da análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados
pessoais com terceiros.
IX – elaborar e manter os registros de tratamentos de dados pessoais
contendo informações sobre: a) finalidade do tratamento;
b) base legal;
c) descrição dos titulares;
d) categorias de dados;
e) categorias de destinatários; f) eventual transferência; e
f) prazo de conservação e medidas de segurança adotadas.
X – informar o CGPD sobre os projetos de automação e inteligência
artificial.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Boletim
online do CONDESP.
Publique-se,
27/02/2021.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Ato Administrativo n.º 44/2021
“Concede o título de Membro Honorário à personalidade que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 68, da 2ª
Consolidação do Estatuto Social RESOLVE:
Art.1º Fica concedido o título de “Membro Honorário” ao Deputado
RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI.
Art. 2º O título a que se refere o artigo 1º será oportunamente entregue
pelo Representante do CONDESP na capital do estado.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
27/02/2021.
Expediente – Secretaria Geral
28/02/2021.
1) Protocolo de inscrição DEFERIDO:
07165 – Alisson de Oliveira Teodoro – Matr. 01589.
2) Protocolos de regularização de inscrição DEFERIDOS:
07097 – Amazor Borges de Sousa – Matr. 01525;
07106 – Rafael Soares de Souza – Matr. 01530.

