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ATA Nº 054/ 2015 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EM 03/07/2015 1 

Aos três dias do mês de julho do corrente ano estiveram reunidos na sede do CRPRS em 2 

Porto Alegre, com primeira e única chamada às 18 horas, os/as Conselheiros/as Efetivos/as: 3 

Alexandra Maria Campelo Ximendes, Anderson Laurindo da Silva Comin, Cristiane Bens 4 

Pegoraro, Caroline M. Kraid Pereira, Luciane Engel, Mariana Allgayer, Renata Fischer da 5 

Silveira Kroeff, Simone Bampi e Tatiane Baggio. Conselheiros/as Suplentes: Alessandra 6 

Xavier Miron, Ana Paula Denis Ferraz, Bruna da Silva Osório Pizarro e Eduardo F. 7 

Hoffmann. Face ao levantamento de quórum de Conselheiros/as Efetivos/as presentes a esta 8 

Plenária, a Presidente convoca os/as Conselheiros/as Suplentes para assumirem em caráter 9 

efetivo, nos termos dos artigos, item V e 24 do Regimento Interno do CRPRS. 1) 10 

Justificativas de ausência: A Conselheira Zuleika Köhler Gonzales enviou justificativa de 11 

ausência na presente Plenária. 2) Procedimentos Burocráticos: Aprovação da Ata nº 12 

053/2015. A Ata foi passada para leitura, aprovação e assinatura dos/as conselheiros/as 13 

presentes na reunião à qual se referia. 3) Cadastro: Foram submetidos e aprovados pela 14 
Plenária: 21 inscrições principais, 1 inscrição por transferência, 5 reinscrições, 1 reinscrição 15 

por transferência, 1 apostilamento, 2 transferências, 1 cancelamento por óbito, 12 16 

cancelamentos de registro PF, 8 inscrições de PJ e 1 alteração de registro PJ. 4) 17 

Coordenação do GT Psicologia, Trabalho e Organizações: A conselheira Alessandra 18 

solicita que algum/a conselheiro/a a substitua na coordenação do GT Psicologia, Trabalho e 19 

Organizações. A Conselheira Renata Fischer da Silveira Kroeff assume a coordenação do 20 

GT. Está sendo elaborada a Portaria a partir da nova Resolução de Colaboradores que será 21 

encaminhada. 5) COFOR: A Conselheira Alessandra Miron apresenta solicitação dos 22 

coordenadores de cursos de Psicologia ao CRPRS sobre carta problematizando a questão do 23 

Enade, levantando questões para se pensar referente ao assunto. Conselheira Alessandra 24 

solicita para a plenária pensar na mudança da Presidência da Comissão. A COCOM e 25 

COFOR pensam em fazer um projeto piloto em agosto com evento de entrega de carteiras 26 

profissionais com apresentação de um/a conselheiro/a e um/a integrante da Área Técnica. 27 

Sugere-se que seja convidado o Sindicato dos Psicólogos do RS para a atividade de entrega 28 

da carteira profissional. Estágios do CREPOP: pensa-se em olhar os estágios no CRPRS e 29 

discutir mais amplamente sobre o papel dos estagiários. Referente à coordenação da 30 

COFOR, fica para que os conselheiros pensem em nomes para sugerir na próxima plenária. 31 

Conselheiras Renata, Zuleika e Simone se dispõem a participar da comissão. 6) CREPOP: 32 

A Diretoria sugere que se pense no papel do CREPOP. Sugere-se que seja pensado em um 33 

planejamento junto com o CREPOP e a coordenação da Área Técnica e em como resolver a 34 

questão das horas extras devido às atividades e às atribuições do assessor técnico. 35 

Conselheira Alexandra relata panorama nacional referente ao CREPOP e sugere que seja 36 

pensado o planejamento junto à Comissão de Políticas Públicas. A Diretoria conversará 37 

com a coordenação da Área Técnica sobre a organização das atividades e horas do 38 

CREPOP. Alexandra e Bruna, como conselheiras de referência do CREPOP, falarão com a 39 

coordenação da Área Técnica sobre a situação em âmbito nacional, a fim de se pensar nas 40 

prioridades políticas e  possibilidades de ações no regional. Fala-se da solicitação enviada 41 

pelo assessor técnico do CREPOP para participar no Abrasco. Como as inscrições de 42 
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trabalhos encerraram, somente estando abertas para a participação como ouvinte, a plenária 43 

delibera pela não participação do CRPRS no Congresso.  7) Congresso Direito 44 

Homoafetivo: Fala-se de forma geral sobre o pedido e deliberações referentes à ida ao 45 

Congresso. Importante pensar sempre nas deliberações sobre os encaminhamentos e 46 

retornos nas atividades do CRPRS após os congressos e demais representações. Plenária 47 

delibera que possa ser discutido com a Área Técnica a fim de se pensar na participação no 48 

Congresso. Irá um grupo de conselheiros/as que já se manifestaram nos e-mails: Bruna, 49 

Alexandra, Ana Paula, Luciane e Renata. Será feito contato com a colaboradora Paula, 50 

Comissão de Direitos Humanos, representante do controle social, no conselho LGBT. Será 51 

solicitado auxilio a Ricardo W. para os encaminhamentos. 8) Apoio à IV Marcha 52 

Mundial das Mulheres – Santana do Livramento/RS: Conselheira Tatiane apresenta 53 

proposta apresentada pela colaboradora integrante da Marcha Mundial das Mulheres, 54 

Fabíola Papini, representando a delegação da Serra que irá para a IV MMM, sendo que a 55 

delegação necessita garantir alimentação e transporte. A plenária refere à importância do 56 

tema para a categoria e a necessidade de se ampliar esse debate junto aos psicólogos e 57 

sociedade, propõe rodas/oficinas de debate temáticas no CRPRS, sede e subsedes, antes e 58 

depois da ação, e inclusive na ação em Santana do Livramento. Propõe que seja vista a 59 

participação dos/as psicólogos/as na delegação, objetivando um grupo de 20 pessoas, e se 60 

propõe a organizar a parte do transporte para a delegação em contrapartida. A plenária 61 

delibera pelo auxílio com o transporte para a ida e volta da delegação em Santana do 62 

Livramento nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Propõe que seja vista a participação da região 63 

metropolitana e Santa Maria, a fim de otimizar a ida dos representantes do CRPRS destas 64 

regiões. Conselheira Tatiane verá com a delegação e dará retorno por e-mail. Será vista a 65 

participação dos integrantes pelo CRPRS após, por e-mail. 9) GT APAF – Resolução 66 

012/2011 - reunião telefônica: A conselheira Luciane relata sobre a reunião telefônica 67 

marcada para dar andamento à deliberação da APAF sobre o GT da Resolução CFP 68 

012/2011. Relata sobre a pressão aos/às psicólogos/às que trabalham no sistema prisional, 69 

os/as quais estão sendo/a obrigados/as a responder ao Judiciário questões que se opõe à 70 

Resolução declarada nula. A plenária delibera pela participação da conselheira Luciane no 71 

evento nacional sobre a Resolução CFP 012/2011. Sem mais nada a tratar, a Conselheira 72 

Presidente Simone Bampi encerrou a Plenária e cuja Ata assinamos. 73 

 74 
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