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ATA Nº 070/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/12/2015
Aos dezenove dias do mês de dezembro do corrente ano estiveram reunidos na sede do
CRPRS, em Porto Alegre, com primeira e única chamada às 9 horas, os/as Conselheiros/as
Efetivos/as: Anderson Laurindo da Silva Comin, Bruna Osório Pizarro, Cristiane Bens
Pegoraro, Luciane Engel, Marcelo Bastos da Silva Martins, Tatiane Baggio e Zuleika K.
Gonzales. Conselheiros/a suplentes: Eduardo F. Hoffmann e Tiago Melgarejo do Amaral
Giordani. Face ao levantamento de quórum de Conselheiros/as efetivos/as presentes a esta
Plenária, o Conselheiro Tesoureiro convoca os/as Conselheiros/as suplentes para
assumirem em caráter efetivo, nos termos dos artigos 11, item V e 24 do Regimento Interno
do CRPRS. 1) Justificativas de ausência: As Conselheiras Alexandra Maria Campelo
Ximendes, Lígia Hecker Ferreira, Mariana Allgayer, Renata Fischer da S. Kroeff e Simone
Bampi enviaram as respectivas justificativas de ausência na presente Plenária. 2) Parecer
COE: As Conselheiras Luciane e Zuleika relataram o parecer apresentado pela COE. A
Plenária mantém o processo ético disciplinar, conforme documentação apresentada. 3)
CONPAS: A Conselheira Bruna relatou que na última APAF, os/as Conselheiros/as da
CONPAS questionaram que apenas a região Sul não está participando. Os representantes
do Sul planejam se apropriar do material da CONPAS para realizar a discussão e levar às
Plenárias, pois muitas pautas importantes estão sendo discutidas neste espaço. A Plenária
deliberou que se realizem as discussões entre os representantes do Sul, com avaliação antes
da APAF, se a CONPAS (situação) deverá ou não ser pautada na APAF. 4) Encontro
FETSUAS/CRESS/CRP – Santa Maria: A Conselheira Bruna faz uma devolutiva do
conversando sobre o SUAS e da reunião sobre a situação da política de assistência social,
em Santa Maria; Construção do Fórum em Santa Maria; Seminário “Assédio moral” – que
poderá ser ampliado para relações de trabalho com o estado: relações abusivas, violências
etc; Construção do relatório de denúncias e impugnação do Edital do CREAS, em Santa
Maria. A Plenária apoia os encaminhamentos relatados. 5) CRESS e CRPRS: A
Conselheira Cristiane conseguiu pactuar a construção de um documento ente o CRESS e
CRPRS para atuação conjunta, principalmente sobre os benefícios eventuais das
competências de cada categoria e da construção dentro da política. 6) Parecer das
Mandalas: A Conselheira Tatiane relatou e abriu discussão sobre o parecer das mandalas.
Ficou deliberado de se ampliar no texto a explicação sobre dispositivos clínicos. A
Conselheira Zuleika e o Conselheiro Tiago auxiliarão no processo, por e-mail. Ficou
acertada a realização de reunião interna sobre os dispositivos clínicos, práticas alternativas,
laicidade, saberes tradicionais, discussão com as comissões, conselheiros/as e Área
Técnica. A Plenária sugeriu o convite a um Conselheiro do Sistema Conselhos para apoio
nos debates internos. Acertado, também, a realização de rodas de conversas itinerante na
sede, subsedes e em seminário aberto sobre a temática. A Conselheira Tatiane contatará o
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GT Laicidade para verificar qual a melhor data para a participação do referido Conselheiro
e comunicará a todos envolvidos a data da reunião interna, por e-mail. 7) Subsede Sul: O
Conselheiro Marcelo relatou sobre os Pré-Congressos a serem realizados em Pelotas e Rio
Grande, que deverão ser realizados à noite nas duas cidades, em salas locadas, com o
auxílio do pessoal da área de Comunicação. Relatou também sobre a situação dos/as
psicólogos/as do município de Pelotas (desrespeito à isonomia) sobre a implantação do
ponto eletrônico que atinge apenas algumas categorias. Esta implantação deflagrou um
grande descontentamento entre os profissionais (problemas de isonomia). Os/As
psicólogos/as registram que outras categorias se mobilizaram e estão solicitando a
mobilização do CRPRS. A mobilização está sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores
do Município de Pelotas. O Conselheiro Marcelo deverá abrir diálogo com os Sindicatos e
outros conselhos de classe, para entender como está sendo a mobilização. O Conselheiro
Marcelo irá fazer um chamamento aos/às psicólogos/as para conversarem sobre o tema e
esclarecer mais a situação como um todo e, posteriormente, encaminhar uma proposta em
nome da gestão, que poderá ser uma nota pública coletiva com outros conselhos. 8)
Apreciação de sites de Psicologia: A Conselheira Cristiane apresentou a relação e os
pareceres da Área Técnica e COF. A Plenária avaliou os seguintes pareceres: a)
Desfavorável:
protocolos:
007218898
rosepaludo.com.br;
807817564
–
pradosaude.com.br; 334 – http://sites.google.com/site/espacopsico/ciberterapia-2; 532 –
claudiodusik.sites.uol.com.br e 206421116 – onlinepsico.com; b) Não se aplica:
Protocolos: 507018777 – rodrigocollin.com.br; 307712671 – marianmartins.com.br e
407319930 – psicologataciane.com.br e c) Favorável: Protocolos: 107217352 –
consultapsiconline.com.br; 807321060 – ivanpielke.com.br e 407522038 –
psicologamonique.com. A Plenária deliberou pela aprovação dos pareceres da COF, nos
itens: “a” e “b” e solicitou uma reavaliação dos pareceres no item: “c”, acima relacionados.
9) Remanejamento de Contas – 2015: O Conselheiro Anderson apresentou o
Demonstrativo de Remanejamento Orçamentário do CRPRS, para o exercício de 2015, que
supre determinadas contas do orçamento de despesas, em detrimento de outras contas com
verba excedente, sem alterar o montante total do orçamento do CRPRS para o exercício de
2015. A Plenária aprovou o remanejamento proposto, que deverá ser encaminhado para
processamento do CFP. 10) Processos COF: A Conselheira Cristiane relatou o parecer da
COF sobre situação da PJ - Ferrabraz. O cancelamento do registro da Ferrabraz
(comunidade terapêutica) é resultado de uma denúncia e fiscalização. Das três
comunidades, uma estava cadastrada no CRPRS. A plenária aprovou o descadastramento
da PJ nº 793 – Comunidade Terapêutica Ferrabraz Ltda, a partir do parecer da COF. 11)
Convite Departamento Científico do Contemporâneo: A Conselheira Cristiane relatou
sobre o convite que solicita a posição do Conselho sobre o uso ou não do DSM. O
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psicólogo fiscal Lucio Garcia, se coloca à disposição. O evento será realizado no dia
29/03/2016, às 12h30. A Plenária questiona sobre abrir mais essa discussão, além do uso ou
não do DSM, mas no pensamento crítico sobre isso. A Plenária acredita que o CRPRS tem
que estar presente, porém com a representação de um Conselheiro da atual gestão a ser
decidido num segundo momento. A Conselheira Tatiane sugere levar a discussão para a
Comissão de Psicoterapia e alguém da Comissão participar. A decisão de quem participará
será na próxima plenária no dia 15/01/2016. 12) CPP – GT Medidas Sócio Educativas: A
Conselheira Cristiane solicitou a possibilidade de um que Conselheiro acompanhe os
trabalhos do GT de Medidas Socioeducativas, com encontro a ser realizado no dia
29/01/2016, sexta-feira, às 14h. A Conselheira Zuleika acompanhará o referido GT e as
Conselheiras Alexandra, Mariana e Cristiane repassarão todas as informações pertinentes.
Sem mais nada a tratar, o Conselheiro Tesoureiro Anderson encerrou a Plenária ordinária e
cuja ata assinamos.
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