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ATA Nº 079/2016 - REUNIÃO PLENÁRIA EM 01/04/2016 1 

Ao primeiro dia do mês de abril do corrente ano estiveram reunidos/as na sede do CRPRS, em Porto 2 

Alegre, com primeira e única chamada às 19 horas, os/as Conselheiros/as Efetivos/as: Alexandra 3 

Maria Campelo Ximendes, Anderson Laurindo da Silva Comin, Luciane Engel, Renata Fischer da 4 

Silveira Kroeff, Simone Bampi e Tatiane Baggio. Conselheiros/as suplentes: Ana Paula Denis 5 

Ferraz e Tiago Melgarejo do Amaral Giordani. Face ao levantamento de quórum de Conselheiros/as 6 

efetivos/as presentes a esta Plenária, a Conselheira Presidente convoca os/as Conselheiros/as 7 

suplentes para assumirem em caráter efetivo, nos termos dos artigos: 11, item V e 24 do Regimento 8 

Interno do CRPRS. 1) Justificativas de ausência: Os/As Conselheiros/as Bruna Osório Pizarro, 9 

Caroline Martini Kraid Pereira, Cristiane Bens Pegoraro, Lígia Hecker Ferreira, Marcelo Bastos da 10 

Silva Martins , Mariana Allgayer e Zuleika K. Gonzales enviaram as respectivas justificativas de 11 

ausência. 2) Registros: A Conselheira Renata submeteu à aprovação da Plenária os seguintes 12 

processos: 62 inscrições principais, 2 inscrições por transferência, 4 inscrições de pessoa jurídica, 13 

um cancelamento de pessoa jurídica, 56 cancelamentos de registro de pessoa física a pedido, um 14 

cancelamento de registro de pessoa física por óbito, seis reinscrições, uma reinscrição por 15 

transferência, uma reinscrição secundária, quatro títulos de especialista e cinco transferências. 16 

3) Preparação para a APAF – maio/2016: O Plenário tomou conhecimento das datas da próxima 17 

APAF, a ser realizada nos dias 21 e 22/05/2016. Os/as conselheiros/as Alexandra, Anderson, 18 

Luciane e Tiago confirmaram disponibilidade para participação. O CRPRS ainda pode indicar mais 19 

um representante (cinco representantes na APAF - três delegados e dois suplentes). 4) Participação 20 

nas reuniões Plenárias do FÓRUM/RS: O Plenário analisou as dificuldades de participação nas 21 

reuniões do FÓRUM e a necessidade de participação nas Câmaras da Saúde e Educação, por 22 

exemplo. As reuniões são mensais, nas quartas-feiras. Ficou deliberado que a participação nas 23 

reuniões da plenária do FÓRUM/RS se dará mediante a disponibilidade dos/as Conselheiros/as e da 24 

agenda da Reunião. 5) E-mails e postagens de Psicólogo junto às redes sociais do CRPRS: O 25 

Plenário discutiu os e-mails e postagens junto às redes sociais do CRPRS e deliberou encaminhar à 26 

análise do Ministério Público Federal os conteúdos publicados, considerados pelo CRPRS como de 27 

cunho racista. 6) PRÉ-COREPs e COREP: A Conselheira Simone relatou sobre os recentes Pré–28 

Congressos realizados. Até o momento, são computados 74 Delegados para a etapa estadual. Foi 29 

comunicada a decisão da Diretoria de que não haverá ressarcimento antecipado de passagens, 30 

porém poderá haver antecipação de diárias e ajuda de custo. Nas cidades com Subsedes, os 31 

delegados poderão solicitar os vouchers de transporte na sua subsede. Os delegados das demais 32 

cidades devem pedir ressarcimento posterior das passagens utilizadas, mediante apresentação dos 33 

comprovantes das passagens juntamente com o Relatório do Evento. O CRPRS poderá conceder o 34 

reembolso do quilômetro rodado, segundo as normas da Resolução CRP 07 nº 003/2016, com a 35 

comprovação da propriedade (própria ou do cônjuge) e seguro total do veículo, mediante solicitação 36 

escrita do reembolso do quilômetro rodado até o dia 12/04/2016.  A relações-públicas Nádia deverá 37 

desenvolver uma planilha no Google para ser sistematizada pelo grupo. A Conselheira Caroline foi 38 

eleita referência e o grupo ficará de apoio na sistematização das propostas, a ser finalizada até o dia 39 

16 de abril. 7) Processo COE nº 001/2015: Foi relatado o processo ético nº 001/2015 e o Plenário 40 
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deliberou pela manutenção do processo. 8) Datas das reuniões Plenárias: O plenário deliberou que 41 

as reuniões plenárias nos meses de maio, junho e julho de 2016 serão realizadas nos dias: a) MAIO: 42 

dias 06, 13 e 14/05/2016 (devido à APAF); b) JUNHO: dias 03, 04, 24 e 25/06/2016 (no dia 03/06, 43 

debate sobre laicidade com a participação de Conselheiro de São Paulo – manhã e tarde) e JULHO: 44 

dias 01, 02 e 23/07/2016. Deverá ser verificado quórum para a confirmação das plenárias. 9) 45 

Concessão de Apoio – passagens aéreas para três militantes da Saúde Mental: O Plenário 46 

discutiu a solicitação de apoio para a concessão de três passagens aéreas (ida e volta) para a 47 

participação de três militantes da Saúde Mental no lançamento da Frente Parlamentar pela Reforma 48 

Psiquiátrica, em Brasília/DF. O Plenário aprovou a concessão solicitada e recomendou que os 49 

participantes possam compor as discussões a serem realizadas na semana da luta antimanicomial. 50 

10) Núcleo Sistema Prisional – Passo Fundo: O  Plenário discutiu a proposta de criação do 51 

Núcleo do Sistema Prisional em Passo Fundo/RS, e deliberou que o grupo de Passo Fundo 52 

apresente uma proposta de implantação no formato de projeto para avaliação do Plenário. 11) 53 

APAC- Associação de Proteção e Assistência ao Condenado: Foi apresentada a experiência 54 

relatada pela Juíza Branca Bernardi, da comarca de Barracão/PR, na Audiência Pública realizada 55 

em Porto Alegre/RS. A temática será encaminhada para inclusão na pauta da próxima APAF. Sem 56 

mais nada a tratar, a Conselheira Presidente Alexandra encerrou a plenária ordinária e cuja ata 57 

assinamos. 58 

 59 

Alexandra M. C. Ximendes             Ana Paula D. Ferraz        Anderson Laurindo da Silva Comin                 60 

 61 

Luciane Engel                            Renata Fischer da S. Kroeff                              Simone Bampi 62 

 63 

Tatiane Baggio                            Tiago M. do Amaral Giordani                                                          64 


