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ATA Nº 086/2016 - REUNIÃO PLENÁRIA EM 03/06/2016 1 

Aos três dias do mês de junho do corrente ano estiveram reunidos/as na sede do CRPRS, 2 

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

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

Bruna da Silva Osório Pizarro, Caroline Martini Kraid Pereira, Luciane Engel, Mariana 5 

Allgayer, Renata Fischer da Silveira Kroeff, Simone Bampi e Tatiane Baggio. 6 

Conselheiros/as suplentes: Ana Paula Denis Ferraz, Eduardo F. Hoffmann.  Face ao 7 

levantamento de quórum de Conselheiros/as efetivos/as presentes a esta Plenária, a 8 

Conselheira Presidente convoca os/as Conselheiros/as suplentes para assumirem em caráter 9 

efetivo, nos termos dos artigos: 11, item V e 24 do Regimento Interno do CRPRS. 1) 10 

Justificativas de ausência: Os/As Conselheiros/as Cristiane Bens Pegoraro, Ligia Hecker 11 

Ferreira, Marcelo Bastos da Silva Martins e Zuleika K. Gonzales enviaram as respectivas 12 

justificativas de ausência na presente Plenária. 2) Registros: Foram submetidos à análise e 13 

aprovação da plenária: 25 inscrições principais, uma inscrição secundária, três inscrições 14 

por transferência, duas inscrições de pessoa jurídica, um cancelamento de pessoa jurídica, 15 

cinco  reinscrições, sete transferências, oito cancelamentos de registro, três recursos ao 16 

indeferimento de cancelamento de registro, um cancelamento ex-ofício sem diploma, 11 17 

títulos de especialista. 3) Aprovação de Sites: de acordo com parecer da Comissão 18 

Regional de Cadastro de Sites (CRCS), o Plenário indica parecer favorável aos protocolos 19 

nº 607635298 e 007435491 e parecer desfavorável ao protocolo nº 807035018S . 4) PAD: 20 

A Diretoria apresenta relato e consulta o Plenário sobre suposta irregularidade de 21 

funcionária e a necessidade de instaurar processo administrativo disciplinar para averiguar 22 

os fatos. Plenária aprova a instauração do PAD e a Diretoria encaminhará à Assessoria 23 

Jurídica para o início do processo.  5) Cocom: A agência de comunicação Engenho de 24 

Ideias participou da Plenária para apresentar propostas para a campanha do Dia do/a 25 

Psicólogo/a. Foram apresentadas quatro ilustrações produzidas pela ilustradora Ivone Bins 26 

e cinco propostas de frases criadas pela agência para acompanhar a imagem. Após debate 27 

entre os presentes, foi escolhida imagem apresentada, que se assemelha a uma colcha de 28 

retalhos, e a frase "Tecer possibilidades", com o slogan da Gestão "Nossa força está no 29 

diálogo, nossa mobilização em qualquer lugar". Peça conceito será encaminhada para 30 

aprovação. O plano de mídia será debatido primeiramente na Cocom. Foi apresentado pela 31 

relações-públicas Belisa Giorgis o relato do I Encontro dos Profissionais de Comunicação 32 

dos Conselhos Regionais de Psicologia da Região Sul, realizado em 12/05/2016 na sede do 33 

CRPRS. A atividade foi importante pela possibilidade de trocas com os regionais, foi 34 

debatido sobre questões comuns. Apresentou o anteprojeto do site do CRPRS, realizado a 35 

partir do trabalho que integrou as áreas de Comunicação, de TI e empresa de consultoria 36 

SoftDesign. O anteprojeto contempla itens para melhoria e continuidade do atual site, sua 37 
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área restrita e que foi elaborado para ser a base de nova licitação a ser realizada para a 38 

execução do serviço. Foi também apresentada previsão de valor de execução do projeto, 39 

que irá nortear o tipo de licitação a ser realizada. A Plenária concordou com o conteúdo do 40 

projeto e estimativa de valor, apontando que os formulários de inscrição de eventos devem 41 

passar a contemplar campos referentes à raça e a recursos necessários de acessibilidade no 42 

espaço físico de realização do evento para pessoas com deficiência; e que sejam 43 

contempladas as questões de análise dos recursos atualmente disponíveis no site e na área 44 

restrita referentes a acessibilidade para pessoas com deficiências visuais e auditivas, 45 

incluindo também a implementação e as melhorias necessárias para o cumprimento dos 46 

padrões vigentes de acessibilidade. 6) Afastamento de Conselheira: A Conselheira 47 

Mariana Allgayer solicitou afastamento da gestão durante os meses de junho e julho de 48 

2016. 7) Acordo Coletivo de Trabalho:  A plenária discutiu a contraproposta dos 49 

funcionários e dará um retorno das considerações na próxima reunião de Diretoria no dia 50 

09/06/2016. Sem mais nada a tratar, a Conselheira Presidente Alexandra encerrou a 51 

plenária ordinária e cuja ata assinamos. 52 
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