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ATA Nº 064/ 2015 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EM 17/10/2015. 1 

Aos dezessete dias do mês de outubro do corrente ano estiveram reunidos na sede do 2 

CRPRS em Porto Alegre, com primeira e única chamada às 9 horas, os Conselheiros (as) 3 

Efetivos: Anderson Laurindo da Silva Comin, Cristiane Bens Pegoraro, Luciane Engel, 4 

Renata Fischer da Silveira Kroeff, Tatiane Baggio e Zuleika K. Gonzales. Conselheiros 5 

suplentes: Ana Paula D. Ferraz.  Face ao levantamento de quórum de Conselheiros efetivos 6 

presentes a esta Plenária, a Conselheira Secretária convoca a Conselheira suplente para 7 

assumir em caráter efetivo, nos termos dos artigos: 11, item V e 24 do Regimento Interno 8 

do CRPRS. 1) Justificativas de ausência: Os Conselheiros Alexandra M. Campelo 9 

Ximendes, Ligia Hecker Ferreira, Marcelo Bastos da Silva Martins, Mariana Allgayer, 10 

Rafaela Sandri e Simone Bampi enviaram as respectivas justificativas de ausência na 11 

presente Plenária. 2) GT Psicologia, Trabalho e Organizações: A Conselheira Renata fez 12 

uma exposição sobre o trabalho do GT, das demandas que tem sido levantada pela 13 

categoria sobre as posições do CRPRS referente ao tema da psicologia do trabalho e a 14 

necessidade de que essa temática seja mais aprofundada. Apresentou uma sugestão do GT 15 

de elaboração de um livro com as temáticas relacionadas ao Trabalho. A plenária sugere a 16 

edição de um entrelinhas temático sobre a psicologia do trabalho e organizações. Também, 17 

sugere um trabalho conjunto com o GT de psicologia do trabalho da subsede Serra, 18 

compondo escritos dos seminários que aconteceram em 2014 e 2015, “o trabalho está me 19 

enlouquecendo”. Além disso, a Plenária propõe que sejam desenvolvidas notas técnicas e 20 

orientações para a categoria. A Conselheira Tatiane enviará para Conselheira Renata e-mail 21 

relacionando os temas já trabalhados para transcrição e publicação, se viável. 3) 22 

Titularidades e Suplências - Situação da Caroline e Isane:  O Conselheiro Anderson 23 

relatou a situação do afastamento da Conselheira Caroline, que está fazendo curso 24 

preparatório na CADEPOL-SC para sua  nomeação. Assim, a Conselheira Caroline ficará 25 

afastada temporariamente até final de fevereiro de 2016, quando haverá definição do local 26 

de trabalho no estado de Santa Catarina. A Conselheira Simone e Anderson farão contato 27 

com as Conselheiras Lígia e Rafaela sobre a disponibilidade para ampliar suas 28 

participações. A Plenária solicita que o Ricardo W. analise a possibilidade de revisão do 29 

Regimento Interno do CRPRS, de buscar esclarecimento sobre alternância entre titulares e 30 

suplentes de forma temporária e a possibilidade/legalidade de Conselheiro participar de 31 

reuniões da Plenária, de forma eletrônica (por exemplo, via Skype) e se essa participação 32 

gera direito a voto e ao recebimento de jeton. 4) NSP- Reunião com Corregedor da VEC 33 

e viabilidade de contratação de Assessoria Jurídica específica para o assunto 34 

prisional: A Conselheira Luciane relatou a situação dos psicólogos do Núcleo do Sistema 35 

Prisional- NSP, que estão preocupados com a possibilidade de receberem ordem de prisão. 36 

Levantou também a necessidade de contar com assessoria jurídica para acompanhar o 37 
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processo de discussão da Nota Técnica junto à rede jurídica e prisional. A Conselheira 38 

Cristiane propõe que numa próxima plenária seja discutida a situação da assessoria jurídica 39 

– contratação por licitação, inclusive a possibilidade de contratação de assessoria jurídica 40 

no quadro efetivo. A Plenária deliberou pela realização de consulta à Assessoria Jurídica 41 

para emissão de parecer sobre todo o processo. As Conselheiras Luciane e Zuleika vão 42 

buscar indicação de nomes para a consulta jurídica. A Conselheira Zuleika participará de 43 

uma reunião do NSP com a Corregedoria do Judiciário. A Diretoria deverá solicitar ao CFP 44 

a validação da Nota Técnica sobre a atuação do psicólogo no Sistema Prisional referente às 45 

avaliações psicológicas. 5) GT de Laicidade – Roda de conversa sobre práticas 46 

integrativas complementares – PICs no cuidado em saúde: A Conselheira Tatiane 47 

relatou que coordenadora do curso de enfermagem entrou em contato com a área técnica 48 

sobre as aulas de uma psicóloga/professora que ensina técnicas integrativas (mandalas) e 49 

foi orientada de que não poderia utilizá-las. A Conselheira Cristiane, em sua vivência na 50 

COF, informa que a área técnica desconhece as PICs e que o assunto necessita uma 51 

discussão ampla junto aos técnicos para esclarecimentos e conhecimento das PICs no 52 

CRPRS. A Plenária aprovou a realização de uma roda de conversa com convidados para 53 

falar sobre o tema no CRPRS e abrir uma discussão nas reuniões da COF sobre a atuação 54 

do psicólogo nas PICs, como um dispositivo clínico. 6) Informações no site sobre a 55 

questão das atribuições dos conselheiros. A plenária discute a necessidade de se divulgar 56 

um informativo no site do CRPRS com informações sobre as atribuições dos Conselheiros 57 

e as resoluções do CRP que falam sobre isso. Orientações baseadas em perguntas já feitas 58 

pelos psicólogos. Solicitar ao Ricardow encaminhar junto à comunicação e Diretoria. 7) 59 

COF - Aprovação de site de atendimento psicológico: A Conselheira Cristiane 60 

apresentou parecer da área técnica referente ao site www.consultarpsicologo.com.br de Joel 61 

Eloi Franzr. A Plenária analisou o documento e verificou inadequações na sua estrutura e 62 

no conteúdo que impossibilitou a aprovação do referido site. Discutiu-se a pertinência de 63 

adoção de um modelo formal de parecer utilizado pela COE e de reestruturação do 64 

documento. A Plenária solicitou reformulação do documento e parecer para posterior 65 

apreciação e, ainda, determinou que, para as apreciações futuras de sites sejam realizadas 66 

mediante parecer técnico formal e ofício de apreciação da COF. 8) GT Publicações: A 67 

Conselheira Zuleika relatou sobre a produção de conhecimento gerada nos três anos de 68 

Gestão e que o material produzido servirá de referência e orientação técnica para 69 

psicólogos/as, aos estudantes de psicologia, e ainda, aos profissionais que trabalham em 70 

conjunto com psicólogos nas mais variadas áreas de atuação. A plenária sugeriu matérias e 71 

outras contribuições para o plano de publicações, bem como solicitou que área de 72 

comunicação forneça uma relação de todos os eventos realizados na gestão, informando se 73 

houve gravação em áudio e/ou vídeo. 9) Aprovação dos pareceres da Assessoria Jurídica 74 

http://www.consultarpsicologo.com.br/
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sobre Jornada de Trabalho dos Psicólogos Fiscais e solicitação isonomia do 75 

funcionário André: O Conselheiro Anderson relatou os pareceres da Assessoria Jurídica 76 

em contrapartida as defesas e recursos apresentados pelos funcionários, quanto deliberação 77 

do CRPRS de retomar a carga horária dos psicólogos fiscais da área técnica. A orientação 78 

jurídica é pela manutenção da decisão original do CRPRS de retomar a jornada normal de 79 

trabalho dos psicólogos fiscais em 8 horas diárias ou 40 horas semanais. O parecer jurídico 80 

também recomenda o indeferimento da solicitação de isonomia do funcionário André. A 81 

plenária apreciou a documentação jurídica e aprovou integralmente os pareceres e a 82 

continuidade dos encaminhamentos realizados pela Diretoria. 10) Reclamação da 83 

Psicóloga Angela: A Diretoria relatou a reclamação da psicóloga em relação à Plenária de 84 

Julgamento, a que foi submetida, apontando os atos e fatos que a deixaram desconfortável. 85 

A COE deverá dar retorno diretamente para a psicóloga. 11) Informes:  a) COF – A 86 

Conselheira Cristiane relatou a reunião realizada com a Coordenadora da área técnica - 87 

Letícia sobre a reformulação dos processos de trabalho da COF. b) COFOR – A COFOR 88 

deverá demandar junto à área técnica a participação dos psicólogos fiscais nas orientações a 89 

estudantes que estão em estágio curricular profissional obrigatório, bem como nas 90 

orientações aos Supervisores de estágio. As participações oriundas de convites das 91 

Universidades para aulas deverão ser direcionadas para os Conselheiros e Colaboradores. 92 

Sem mais nada a tratar, a Conselheira Secretária Tatiane Baggio encerrou a plenária e cuja 93 

ata assinamos. 94 
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