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ATA Nº 092/ 2016 - REUNIÃO PLENÁRIA 22/07/2016 1 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do corrente ano estiveram reunidos na sede do 2 

CRPRS, em Porto Alegre, com primeira e única chamada às 18 horas, os Conselheiros 3 

Efetivos: Alexandra Maria Campelo Ximendes, Anderson Laurindo da Silva Comin, 4 

Luciane Engel, Renata Fischer da Silveira Kroeff, Simone Bampi, Tatiane Baggio e a 5 

Conselheira Suplente Ana Paula Denis Ferraz. Face ao levantamento de quórum de 6 

Conselheiros efetivos presentes a esta Plenária, a Conselheira Presidente convoca a 7 

Conselheira suplente para assumir em caráter efetivo, nos termos dos artigos: 11, item V e 8 

24 do Regimento Interno do CRPRS. 1- Justificativas de ausência: As Conselheiras Bruna 9 

da Silva Osório, Caroline Martini Kraid Pereira, Cristiane Bens Pegoraro, Ligia Hecker 10 

Ferreira, Marcelo Bastos Martins e Zuleika Kohler Gonzales, enviaram as respectivas 11 

justificativas de ausência na presente Plenária. 2-Registros PF: vinte e seis inscrições 12 

principais, duas inscrições por transferência, uma inscrição secundária, oito reinscrições, 13 

uma reinscrição por transferência, dezenove transferências de registro para outros regionais, 14 

vinte e sete cancelamentos de registro a pedido, quatro cancelamentos por óbito, dois 15 

cancelamentos de inscrição secundária, nove concessões de titulo de especialista. Registros 16 

de PJ: seis inscrições, um cancelamento de registro e dezesseis indeferimentos de pedidos 17 

de manutenção de cadastro de Comunidades Terapêuticas, conforme Resolução CRPRS Nº 18 

02/2015. 3- Reajuste de bolsa auxilio para estagiários: Plenária aprova o índice de 19 

reajuste de 10% nos valores de bolsa auxilio e no vale alimentação dos estagiários do 20 

CRPRS. 4- Comissão Eleitoral Regional: Plenária analisa o Ofício recebido da CRE, 21 

solicitando a autorização para o envio de dois representantes na reunião de capacitação que 22 

ocorrerá na sede do Conselho Federal em Brasília, nos dia 05 e 06 de agosto, sendo que as 23 

despesas de diária, passagens e hospedagem para o segundo representante. 5-Comissão de 24 

Orientação e Fiscalização: Sugerida a data de 01 de setembro para realização de um 25 

Evento da COF com o tema Psicologia e Alienação Parental. Os conselheiros irão definir os 26 

nomes dos convidados até o dia 05 de agosto. 6- Comunidades Terapêuticas: Será 27 

publicada em jornal de grande circulação uma nota informando o descadastramento das 28 

Comunidades Terapêuticas que não cumpriram as exigências que constam na Resolução 29 

CRP07 nº 002/2015.7-Aprovação de Site: Solicitação de aprovação de divulgação do site 30 

Psicoclinonline, deliberado pelo retorno para a COF para conhecimento das observações 31 

feitas pelo Plenário. 8-Ato Médico: Relato da reunião de criação da Frente Gaúcha em 32 

Defesa da Saúde , informe sobre o agendamento da segunda reunião para 08 de agosto às 33 

18h, no Conselho Regional de Odontologia, tendo como pauta a criação de um manifesto 34 

que será entregue aos senadores do estado do Rio Grande do Sul. Deliberado pela 35 

participação de duas conselheiras para representar o CRPRS nesta reunião. 09-Núcleo de 36 

Educação: Evento “Discutindo Casos: Psicologia e Educação” confirmado para o dia 19 de 37 
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agosto, das 14h às 16h, marcando o encerramento das atividades do Núcleo da Educação 38 

nesta gestão. Discussão sobre o contexto da educação no país, neste momento histórico. 39 

Plenária delibera por solicitar ao assessor técnico de Políticas Públicas do CREPOP um 40 

levantamento sobre os conteúdos dos Projetos de Lei da Escola sem Partido para discussão 41 

no grupo. Ainda deliberado que não haverá participação de Conselheiros no Seminário de 42 

Educação em Campinas, em razão da impossibilidade de agenda na data do evento. 10-43 

Comissão de Comunicação: Apresentada planilha de eventos para confirmação de 44 

participação em formaturas e demais convites. Os Conselheiros confirmarão a 45 

disponibilidade de participação dando retorno ao Setor de Eventos. O convite recebido pela 46 

Área Técnica para uma fala sobre a atuação e estágios no Hospital de Clínicas de Porto 47 

Alegre será deliberado posteriormente, após ciência dos demais Conselheiros, através de e-48 

mail. Conselheira Presidente da Comissão de Comunicação informa a pauta discutida na 49 

Comissão sobre a acessibilidade e a obrigatoriedade de informar nas inscrições dos eventos 50 

a necessidade de adaptação ou linguagem de sinais. O plenário encaminha solicitação de 51 

estudo parcial e pesquisa de preço de empresa que preste esse serviço. O plenário solicita 52 

uma consulta ao jurídico quanto à informação de estado civil, se essa poder ser feita através 53 

de autodeclaração. Diretoria fará esse encaminhamento. Sem mais nada a tratar, a 54 

Conselheira Presidente Alexandra encerrou a plenária ordinária e cuja ata assinamos. 55 
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