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ATA Nº 065/ 2015 - REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA EM 24/10/2015.
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do corrente ano estiveram reunidos na subsede Serra
do CRPRS, em Caxias do Sul, com primeira e única chamada às 10 horas, os Conselheiros(as)
Efetivos: Alexandra Maria Campelo Ximendes, Anderson Laurindo da Silva Comin, Luciane
Engel, Mariana Allgayer, Simone Bampi e Tatiane Baggio. Conselheiros suplentes: Ana Paula
D. Ferraz e Eduardo F. Hoffmann. Face ao levantamento de quórum de Conselheiros efetivos
presentes a esta Plenária, a Conselheira Presidente convoca os Conselheiros suplentes para
assumirem em caráter efetivo, nos termos dos artigos: 11, item V e 24 do Regimento Interno do
CRPRS. Anexo lista de presença dos funcionários do CRPRS e colaboradores da subsede Serra,
que participaram da plenária ampliada. 1) Justificativas de ausência: Os Conselheiros Cristiane
B. Pegoraro, Ligia Hecker Ferreira, Marcelo Bastos da Silva Martins, Rafaela Sandri, Renata F.
da Silveira Kroeff e Zuleika K. Gonzales enviaram as respectivas justificativas de ausência na
presente Plenária. 2) Orientações do TCU: O assessor executivo Ricardo W. fez uma
explanação sobre as atribuições do Tribunal de Contas da União – TCU, constituição,
abrangência, legislação nas autarquias públicas, poder de fiscalização sobre os conselhos de
fiscalização profissional, principais tópicos e orientações que a fiscalização e o TCU têm
observado nos Conselhos de Fiscalização Profissional. O assunto gerou vários questionamentos,
que foram debatidos pelos membros da gestão, diretoria e participantes. 3) GT Prisional Serra:
A Conselheira Luciane e a colaboradora Fernanda comentaram sobre a justiça restaurativa, onde
os psicólogos realizarão os círculos de construção, principalmente por que as demandas judiciais
são grandes. Fernanda reforçou que a justiça restaurativa e as avaliações psicológicas em Caxias
do Sul não são tão evasivas como em outras localidades. A proposta é que o CRPRS efetive o
Núcleo do Sistema Prisional – NSP vinculado à Subsede Serra, onde hoje os psicólogos não têm
tempo e disponibilidade para participação. Citou, por exemplo, que o DTP não libera os
psicólogos para as reuniões do NSP. A Conselheira Luciane comentou a possibilidade do NSP –
Serra começar a funcionar em horário fora do expediente para a construção do espaço e, com o
tempo, buscar sua consolidação. 4) Descentralização das Subsedes: A Conselheira Tatiane
comentou a proposta de iniciar o processo de descentralização das ações das subsedes para
outros municípios/cidades da região, com a divisão das ações/atividades, ampliando o alcance e
envolvimento de mais psicólogos da região, porém implica em mais disponibilidade dessas
pessoas e colaboradores, com possibilidade de redução de custos (menos deslocamentos). 5)
Pré-Congressos e COREP: A Presidente Simone comenta o planejamento, organização e
realização dos Pré-Congressos e Congresso Regional de Psicologia- COREP onde foram
detalhadas todas as atividades e ações que serão realizadas, como a lista das 15 cidades dos PréCongressos: 1. Porto Alegre; Pelotas; Santa Maria; Caxias do Sul; Osório; São Leopoldo; Rio
Grande; Vacaria; Novo Hamburgo; São Borja; São Gabriel; Cachoeira do Sul; Passo Fundo;
Santo Ângelo e Santa Cruz. E a articulação para os Pré-Congressos Livres que estão sinalizados
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para: Erechim; Marau; Lajeado; Torres; Tramandaí; Capão da Canoa; Uruguaiana; Alegrete;
Santiago; Santa Rosa e Três Coroas. A seguir, a Coordenadora Administrativa Evelise leu e
comentou o texto sobre o 9º CNP – Encontros Preparatórios: “Em 2016 será realizado o 9º
Congresso Nacional da Psicologia. O CNP, que é realizado a cada três anos, é a instância
máxima de deliberação do Sistema Conselhos de Psicologia, onde são definidas diretrizes para as
ações políticas que serão priorizadas durante o triênio seguinte. O processo de debates começa
nos Regionais, Subsedes e Seções, por meio de eventos preparatórios, pré-congressos e
congressos regionais. Os pré-congressos serão realizados em diferentes regiões do Estado, e são
instâncias que aprovam propostas e elegem os delegados para o Congresso Regional (COREP).
No COREP, os delegados apreciam as propostas sistematizadas e, por sua vez, elegem os
delegados para o Congresso Nacional. Convidamos a todos e todas a participarem das atividades,
cujo detalhamento se encontra em definição por parte do Conselho Federal de Psicologia e da
Comissão Organizadora do CNP, e que serão amplamente divulgadas pelo CRPRS”. Após
deixou cópia do texto e dos formulários dos Pré-Congressos, bem como foi informado que o sitio
do CRPRS divulgará todas as orientações sobre os Pré-Congressos e COREP. A Diretoria
recomendou que todos os Conselheiros e Colaboradores da região atuem na motivação e busca
de uma maior participação dos psicólogos. Para dimensionarmos um número aproximado, o
CRPRS deverá buscar a participação efetiva de, no mínimo, uns 600 psicólogos para conseguir
eleger os seus delegados. 6) Relato do MMM, em Santana do Livramento: A Conselheira
Tatiane fez um relato sobre o evento da Marcha Mundial das Mulheres, realizado em Santana do
Livramento, da importância da participação do CRPRS, do patrocínio concedido e dos debates
sobre a realidade dos estupros, aborto, família, direitos reprodutivos e outros. Foi debatida e
aprovada a proposta de que sejam redigidos textos, artigos ou notas sobre os assuntos para ampla
divulgação pelo CRPRS, nas mídias internas e externas, inclusive junto à imprensa. 7) 1º
Seminário do Núcleo de Relações Raciais do CRPRS: lançamento da campanha “O racismo
tem dessas coisas” solicitação da concessão de 2 hospedagem por 2 dias para convidados do
evento. A Plenária aprovou o apoio solicitado. Sem mais nada a tratar, a Conselheira Presidente
Simone Bampi encerrou a plenária ampliada e cuja ata assinamos.
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