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ATA Nº 050/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EM 22/05/2015.
Aos vinte e dois dias do mês de maio do corrente ano estiveram reunidos na sede do
CRPRS em Porto Alegre, com primeira e única chamada às 18 horas, os Conselheiros/as
Efetivos: Alexandra Maria Campelo Ximendes, Cristiane Bens Pegoraro, Caroline Martini
Kraid Pereira, Luciane Engel, Renata Fischer da Silveira Kroeff, Anderson Laurindo da
Silva Comin, Tatiane Baggio e Simone Bampi. Conselheiros/as Suplentes: Ana Paula Denis
Ferraz, Bruna da Silva Osório Pizarro e Eduardo Hoffmann. Face ao levantamento de
quórum de Conselheiros/as Efetivos/as presentes a esta Plenária, a Presidente convoca os/as
Conselheiros/as Suplentes para assumirem em caráter efetivo, nos termos dos artigos, item
V e 24 do Regimento Interno do CRPRS. 1) Justificativas de ausência: As Conselheiras
Alessandra Xavier Miron, Caroline Martini Pereira e Ligia Hecker Ferreira enviaram as
respectivas justificativas de ausência na presente Plenária. 2) Procedimentos
Burocráticos: Aprovação da Ata nº 049/15. A Ata foi passada para leitura, aprovação e
assinatura dos conselheiros presentes na reunião a qual se referia. 3) Cancelamento de
Registro: Foram apresentados e aprovados pela Plenária: 26 inscrições, 05 reinscrições,
01 apostilamento, 04 cancelamentos, 05 transferências, 01 interrupção temporária, 01
alteração de registro de PJ, 01 alteração de responsável técnico e 03 títulos de especialista.
4) Acordo Coletivo de Trabalho: A Plenária discute a proposta do Acordo Coletivo de
Trabalho encaminhada pela Comissão que representa os funcionários do CRPRS. Ricardo
Weisheimer, Assessor Executivo, faz a.apresentação da proposta trazendo uma projeção
orçamentária e financeira para análise da Plenária. Após ampla discussão a Plenária
encaminha a proposta do percentual de 5,81 (cinco vírgula oitenta e um), baseada no
aumento da anuidade praticada em 2015 e a partir do projeto da Gestão de não aumentar a
anuidade para 2016. A Plenária atende a solicitação de aumentar para 05 dias a licença de
casamento que era de 03 dias. Além disso, propõe a mudança no auxílio-creche, que
atualmente é para filhos até 07 anos, alterando para 05 anos, 11 meses e 29 dias, conforme
a legislação vigente. Propõe também referente ao auxílio-psicoterapia que, quando
subsidiado pelo CRP, a psicoterapia não ocorra durante o horário de trabalho. A proposta
será encaminhada para a Comissão do Acordo Coletivo. 5) CACI – Comissão de
Auditoria e Controle Interno: Ricardo traz também a preocupação com a Comissão, que
atualmente não tem se reunido, e se coloca à disposição para auxiliar na orientação sobre as
regras que norteiam essa Comissão, que poderá, inclusive, necessitar de apoio jurídico
conforme o novo regulamento do TCU. A Plenária encaminha a chamada dos membros da
Comissão para discussões e encaminhamentos. 6) Fórum dos Conselhos: A Plenária
retoma a discussão sobre a participação no Fórum dos Conselhos e define sobre a
participação do CRPRS no referido Fórum, indicando a psicóloga fiscal Letícia
Giannechini e o Assessor Técnico do CREPOP, André Sales, para acompanharem as
reuniões do Fórum (às quartas-feiras) sendo que os indicados deverão dar retorno sobre as
discussões do Fórum nas reuniões da COF - Comissão de Orientação e Fiscalização. 7)
Assessoria Parlamentar: A Assessora Parlamentar do CFP, Maria Eduarda Borges, se
disponibilizou a fazer a capacitação de conselheiros e funcionários do CRPRS, a partir de
uma solicitação que partiu do CRPRS. A Plenária indica a datas de 26 de junho ou dias 03 e
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04 de julho para escolha da Assessora, considerando que as datas escolhidas são de agendas
de Plenárias, o que possibilitará uma maior participação da Gestão. 8) Campanha do Dia
do Psicólogo: A Comissão de Descentralização encaminha a proposta de mobilização do
dia do Psicólogo na subsede Sul, com uma Plenária Ampliada e inauguração das novas
instalações, nos dias 28 e 29 de Agosto. Já para a proposta de identidade da campanha,
decide manter a mesma do ano passado, substituindo as palavras dos 04 cartazes,
sugerindo: ética, cuidado, liberdade, saúde e compartilhar. Encaminha para a Cocom
discutir com a agência e montar uma proposta para avaliação. 9) Participações em
Eventos: 9.1 -URI Santiago: O evento é referente a Luta Antimanicomial e foi organizado
pelos acadêmicos da Universidade, com programação para dia 01 de junho, com a presença
do grupo Nau da Liberdade, com atividades à tarde e à noite. A participação do CRPRS
será através da colaboradora Judete Ferrari. Será enviado convite para Judete para
representação. 9.2 – URCAMP – O Curso de Psicologia da URCAMP Bagé encaminha
convite para a semana acadêmica que acontece entre 9 e 11 de junho com a proposta de
abordagem sobre as considerações éticas do profissional, o que pode, o que não pode, o que
é atribuição do/a psicólogo/a e o que não é. O evento contempla todos os semestres do
curso. A Plenária encaminha a indicação para a COFOR, sendo que inicialmente fora
indicado o nome do coordenador da Área Técnica, Lucio Garcia, mas como estará em férias
deverá ser reorganizada a representação, podendo ser em um dia anterior ao já agendado
para contemplar a participação do coordenador da Área Técnica. 9.3 – Pinhal Grande – O
convite é da Secretária Municipal de Assistência Social, Cristina Dalmolin, para palestra na
Conferência Municipal de Assistência Social, no CRAS de Pinhal Grande, com a temática
Controle Social, no dia 06 de agosto. Conselheira Bruna Osório Pizarro estará
representando o CRPRS e deverá contar a participação como uma Mobilização. Sem mais
nada a tratar, a Conselheira Presidente Simone Bampi encerrou a Plenária e cuja Ata
assinamos.
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