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ATA Nº 058/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EM 15/08/2015.
Aos quinze dias do mês de agosto do corrente ano estiveram reunidos na sede do CRPRS
em Porto Alegre, com primeira e única chamada às 9 horas, os Conselheiros (as) Efetivos:
Anderson Laurindo da Silva Comin, Caroline M. Kraid Pereira, Cristiane Bens Pegoraro,
Luciane Engel, Marcelo Bastos da Silva Martins, Renata Fischer da Silveira Kroeff,
Tatiane Baggio e Zuleika K. Gonzales. Conselheiros suplentes: Ana Paula D. Ferraz e
Eduardo F. Hoffmann. Face ao levantamento de quórum de Conselheiros Efetivos presentes
a esta Plenária, o Conselheiro Tesoureiro convoca os Conselheiros Suplentes para
assumirem em caráter efetivo, nos termos dos artigos, item V e 24 do Regimento Interno do
CRPRS. 1) Justificativas de ausência: Os Conselheiros (as) Alexandra M. Campelo
Ximendes, Ligia Hecker Ferreira, Mariana Allgayer, Rafaela Sandri e Simone Bampi
enviaram as respectivas justificativas de ausência na presente Plenária. 2) Apresentação
sobre Tribunal de Contas da União- TCU: Realizou-se apresentação detalhada sobre a
legislação, normas, processos e procedimentos do TCU em relação as auditorias nos
Conselhos de Fiscalização Profissionais, inclusive no CRPRS, a contar de 2014. Foram
discutidas principalmente as questões que envolvam despesas na realização de eventos, de
apoio, publicidades legais e demais. O TCU verifica sempre a legislação, normas,
procedimentos legais e os controles internos, referente às questões de pessoal, concurso
público, licitações, aquisições, patrimônio, financeiro e contabilidade, com o enfoque de
que as despesas devem ser realizadas no cumprimento do objeto da Autarquia de inscrição,
orientação, disciplina e fiscalização da categoria. Todos os processos do CRPRS devem ser
devidamente analisados e justificados formalmente ficando arquivados na pasta dos
processos e à disposição de futuras auditorias. Foi apresentada também a responsabilidade
dos Diretores (Diretoria) como o órgão autorizador das despesas. O Conselheiro Tesoureiro
Anderson fez algumas considerações sobre os procedimentos de autorização das despesas e
a importância da observação e cumprimento das instruções do CFP e TCU. 3) Dia do
psicólogo – orçamentos: O tesoureiro Anderson comenta junto a Plenária sobre o
preenchimento do Formulário de Organização de Eventos- FOE, que deve espelhar todo o
planejamento, organização, recursos, necessidades e justificativa da realização de um
evento. 4) Parecer sobre Pedido de Reconsideração Processo nº 019/2013: A
Conselheira Zuleika relata o processo nº 019/2013 e a plenária delibera pela manutenção do
processo. 5) Horário de fechamento do Edifício Condomínio Méritos - Sede: A Plenária
foi informada sobre os horários e limite de funcionamento da portaria do Edifício Méritos.
Foi deliberado que a plenária manterá o seu horário nas sextas feiras e, quando necessário,
o CRPRS deverá avisar previamente o Condomínio para a prorrogação do horário de
funcionamento da portaria. 6) Auxilio Refeição – Estagiários: A Diretoria apresenta a
proposta encaminhada pela Coordenadoria Administrativa para a concessão de vale
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refeição (valores proporcionais a carga horária) aos estagiários de estágios curriculares
obrigatórios (20 horas) e não obrigatórios (30 horas). A plenária delibera pela concessão da
proposta para os estagiários de 30 horas, no valor de R$ 300,00/mês ou 22 vales de R$
13,64. 7) ABRAPSO: Foi proposta a participação no congresso da ABRAPSO que ocorre
em outubro/2015. Levantados temas para apresentação, como: Resolução CFP 012/2011;
Demandas do Judiciário. A Plenária sugere a indicação de dois psicólogos da área técnica e
delibera pela participação e representação das conselheiras Luciane , Mariana e Renata. 8)
Publicações do CRPRS: A plenária sugere que sejam pensadas formas de registro das
atividades realizadas no CRPRS e posteriormente publicadas, focando no objetivo de
orientação à categoria, como por exemplo: publicação de notas técnicas, livros e
resoluções. Sugere-se a criação de um GT para desenvolver essa proposta. O GT será
composto pelas Conselheiras Zuleika, Renata e a plenária indicou a participação da
Conselheira Alexandra e um psicólogo fiscal. 9) Eleições e CNP: Até o dia 21/08, o
CRPRS deverá apresentar sugestões para a elaboração do Regulamento no 9º CNP. Deverá
ser formado um grupo de trabalho – GT para trabalhar esse tema. A Plenária propõe que a
CPP possa analisar o Regulamento nesta semana e apresentar as propostas e/ou alterações
necessárias. Posteriormente será criado um GT específico para a organização dos COREPs
e CNP. 10) Evento proposto pela UNISC com CRPRS, aberto á categoria da região: A
Plenária indica o assessor da comissão de psicoterapia, Lúcio F. Garcia, para participar do
evento. A Conselheira Luciane estará acompanhando o evento. Será contemplado no evento
o projeto conversando com a COE e orientações técnicas sobre psicoterapia. 11) Proposta
do GT sobre a cobrança de esclarecimentos ao CFP em relação ao andamento do GT
Relações Raciais: A Plenária entende que é importante esta solicitação ao CFP. A
Conselheira Zuleika fará os encaminhamentos necessários para a resposta institucional ao
CRP06. 12) Mudança de coordenação do Núcleo do Sistema Prisional: A Conselheira
Angélica Bomm precisará se afastar das atividades da coordenação em virtude de demandas
de trabalho e será substituída pela Conselheira Luciane. 13) Inspeção IPF: O Relatório que
foi encaminhado para o CFP foi baseado no modelo e instrumento enviado pelo Conselho
Federal, contendo dados brutos que precisam ser sistematizados para sua publicação na
íntegra. O CFP está organizando um seminário para o lançamento do Relatório e propõe
que o CRP 07 participe em uma mesa. Entretanto, a Plenária não entende ser interessante
essa participação, pois não participamos da construção do seminário. Apesar de não
participar da mesa, é importante estar no Seminário de lançamento da Inspeção, nos dias 15
e 16 de setembro/2015, em Brasília/DF. Um psicólogo fiscal da área técnica, que participou
da Inspeção, será convidado para participar do seminário. Sobre o desenvolvimento do
Relatório (texto e dados), a Plenária sugere que seja chamado outro profissional para
produzir esse documento. Será averiguada a possibilidade de contratação de um
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profissional ou serviço para elaboração do referido documento. 14) Contratação de
Assessor Técnico de Gestão: A Plenária delibera o indicativo de contratação de Psicólogo
para assessorar a gestão, encaminhando à Diretoria para as providências necessárias para o
processo seletivo, pré-requisitos, competências, formação, perfil profissional etc. 15)
Cadastramento de Sites: A área técnica apresenta as propostas de dois (2) sites inscritos
sob
os
protocolos:
307818026
(www.arielapsico.com.br)
e
107719956
(www.psicologaalyneluz.com.br). Face os pareceres conclusivos da área técnica, a Plenária
aprova os referidos sites. Sem mais nada a tratar, o Conselheiro Tesoureiro Anderson
Laurindo da Silva Comin encerrou a Plenária e cuja Ata assinamos.
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