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ATA Nº 048/ 2015 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EM 24/04/2015. 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do corrente ano estiveram reunidos na sede do 2 

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

Efetivos: Alexandra Maria Campelo Ximendes,  Alessandra Xavier Miron, Cristiane Bens 4 

Pegoraro, Luciane Engel, Mariana Allgayer, Renata Fischer da Silveira Kroeff, Anderson 5 

Laurindo da Silva Comin, Simone Bampi e Tatiane Baggio. Conselheiros/as Suplentes: 6 

Ana Paula Denis Ferraz, Bruna da Silva Osório Pizarro e Eduardo Hoffmann. Face ao 7 

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

Presidente convoca os/as Conselheiros/as Suplentes para assumirem em caráter efetivo, nos 9 

termos dos artigos , item V e 24 do Regimento Interno do CRPRS. 1) Justificativas de 10 

ausência: As Conselheiras Caroline Martini Pereira, Ligia Hecker Ferreira e Zuleika 11 

Köhler Gonzales enviaram as respectivas justificativas de ausência na presente Plenária. 2) 12 

Procedimentos Burocráticos: Aprovação da Ata nº 047/15. A Ata foi passada para leitura, 13 

aprovação e assinatura dos/as conselheiros/as presentes na reunião à qual se referia 3) 14 

Cancelamento de Registro: 50 Inscrições Principais, 01 Inscrição por transferência, 08 15 

Reinscrições, 02 Reinscrições por Transferência, 04 Apostilamentos, 02 Transferências, 06 16 

Inscrições de PJ, 01 Alteração de Registro PJ, 02 Títulos de Especialista, 07 Cancelamentos 17 

de Registro e 02 Cancelamentos Ex-Ofício Sem Diploma. 4) COE: Conselheira Luciane 18 

informa que o processo 013/12 da relatoria do Conselheiro Eduardo teve seu julgamento 19 

adiado para dia 19 de junho às 17 horas. 5) Desligamento: Conselheiro suplente Alessan 20 

Coelho Ramos encaminha solicitação de desligamento da Gestão por questões de cunho 21 

pessoal. A Plenária acata a solicitação. 6) Publicização de penalidades: Conselheira 22 

Luciane informa sobre o Ofício Circular nº 0050 do CFP que alerta para a aplicação do 23 

artigo 2º do Código de Processamento Disciplinar, que refere que “A censura pública, a 24 

suspensão e a cassação do exercício profissional serão publicadas em Diário Oficial, jornais 25 

ou boletins do Conselho Regional e afixados na sua sede onde estiver inscrito o psicólogo 26 

processado e nas suas Seções”. Reforça o ofício que todos os atos públicos dos Conselhos 27 

Regionais devem ser divulgados em ampla escala para a sociedade, e não apenas à 28 

categoria. Recomenda o CFP a divulgação a fim de atingir seu fim precípuo. A Plenária 29 

acolhe a orientação. 7) Agenda Comum CRs Sul: Conselheiras Tatiane e Simone dão 30 

continuidade às questões levantadas na reunião entre os CRs Sul ocorrida em 06/abril, onde 31 

foi, também, discutida a questão das representações no GT Nacional cujo representante da 32 

Região Sul está responsável pelas demandas com os demais CRs do Sul sobre tema a ser 33 

encaminhado para o GT além de  socializar as atas das reuniões. Foi relatado o 34 

procedimento para cadastro das comunidades terapêuticas em Santa Catarina, sendo que em 35 

primeiro lugar é realizada uma visita ao local para posteriormente credenciar a pessoa 36 

jurídica. Foi agendada uma próxima reunião em julho, na sede do CRP-PR. Alguns temas 37 

com agenda comum para tratar das comunidades terapêuticas, fiscalização da rede de 38 

atenção psicossocial, revisão da Resolução 07/2003 e sobre a produção de documentos 39 

psicológicos. A Plenária apoia. 8) Programação Semana da Luta: Conselheira Tatiane 40 

fala sobre o projeto para a semana da Luta na Serra, organizado pelo Núcleo de Políticas 41 

Públicas que prevê para segunda-feira dia 18/05 uma roda de conversa sobre a reforma 42 
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psiquiátrica; dia 16 uma ação com os diretórios acadêmicos de psicologia da Universidade 43 

de Caxias do Sul - UCS e da Faculdade da Serra gaúcha - FSG sobre a luta antimanicomial 44 

com fala institucional; uma mobilização em Vacaria, sendo que o Núcleo estará 45 

participando com os colaboradores para apoiar o evento, encaminhando a solicitação de 46 

locação de uma van para a participação do grupo. A Plenária aprova e sugere buscar mais 47 

parcerias e ampliar a divulgação. 9) Subsede Sul: Conselheira Isane participa da Plenária 48 

via Skype e fala sobre as novas instalações da subsede, sendo que o grupo está se 49 

articulando virtualmente no momento. Fala da necessidade de se criar formas de articulação 50 

para agregar mais pessoas via Facebook, ou local onde possam ser postadas as ações de 51 

Pelotas. A Plenária encaminha a demanda para a CoCom e Codescen para ser debatida e 52 

sugere grupo no WhatsApp ou grupo de e-mails. 10) Mental Tchê: O 11º Mental Tchê está 53 

programado para a semana de 06 a 08 de maio, no Galpão Crioulo do Camping Municipal 54 

em São Lourenço do Sul. Conselheira Mariana encaminha a proposta de locação de um 55 

ônibus para levar integrantes da Nau da Liberdade, um psicólogo fiscal e o fiscal técnico do 56 

CREPOP, além de representantes da região. A Plenária aprova a solicitação e encaminha 57 

que a carta sobre a saúde mental deve ser levada para o evento, pois pontua nossa 58 

implicação na construção da política de saúde mental no estado do Rio Grande do Sul, 59 

reconhecendo os avanços já conquistados e os desafios que ainda se colocam para a 60 

implementação da rede de atenção psicossocial, considerando importante pontuar nosso 61 

posicionamento de que seja dado seguimento à transformação e à melhoria do modelo 62 

assistencial, já iniciada no nosso estado, construindo uma rede de atenção à saúde que 63 

promova, sobretudo, a cidadania. Conselheira Mariana informa ainda que as Conselheiras 64 

Alessandra e Renata, além do Assessor Técnico do CREPOP, André Sales, estarão 65 

participando da Audiência Publica que vai debater a Política de Saúde Mental no Rio 66 

Grande do Sul, dia 29/04, às 10 horas, na Assembléia Legislativa. 11)CONPE: Conselheira 67 

Simone encaminha a proposta de participação da colaboradora Simone Courel e da 68 

psicóloga fiscal Adriana Dal Orsoleta no XII CONPE – Congresso Nacional de Psicologia 69 

Escolar e Educacional, que acontecerá de 24 a 27 de junho/15 na Universidade Mackenzie, 70 

na cidade de São Paulo. A Plenária aprova a participação. 12) Resolução 012/11: 71 

Conselheiras Mariana e Luciane encaminham a discussão  sobre a Resolução 012/11, que 72 

regulamenta a atuação do/a psicólogo/a no âmbito do sistema prisional, além dos princípios 73 

éticos e orientações, arrolados nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º dessa resolução, onde  é vedado 74 

ao/à psicólogo/a participar de procedimentos que envolvam as práticas de caráter punitivo e 75 

disciplinar, notadamente os de apuração de faltas disciplinares (Art. 2º, § único). Assim, o 76 

psicólogo não poderá elaborar documentos a fim de subsidiar decisão judicial na execução 77 

de penas e medidas de segurança. Essa orientação vale para os profissionais de referência 78 

que atuam em quaisquer modalidades, como atenção psicossocial, atenção à saúde integral, 79 

projetos de reintegração social, entre outros. A esse profissional caberá somente realizar a 80 

perícia psicológica, a partir dos quesitos elaborados pelo demandante e dentro dos 81 

parâmetros técnico-científicos e éticos da profissão e apenas nos casos em que haja decisão 82 

judicial fundamentada, que determine a elaboração do exame criminológico ou outros 83 

documentos escritos com a finalidade de instruir processo de execução penal. Por fim, 84 
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sugere-se discussão a respeito da escala Hare PCL-R, técnica que vem sendo utilizada em 85 

pesquisas no sistema prisional para traçar o perfil das pessoas presas, sugerindo que é neste 86 

contexto que se encontra o perfil antissocial de personalidade. As Conselheiras salientam 87 

que é importante a discussão da sentença sobre a Resolução no próximo plenário do CFP e 88 

da situação de maneira geral na próxima APAF. A Plenária aprova. 13) CONPSI: A 89 

Plenária discute e encaminha que o CRPRS não participará do próximo Congresso Norte-90 

Nordeste de Psicologia. 14) Oficina IFRS: Conselheira Simone encaminha convite para 91 

indicação de representante do CRPRS para a Oficina sobre o fazer profissional do/a 92 

psicólogo/a no I Fórum de Assistência Estudantil, promovido pelo Instituto Federal do Rio 93 

Grande do Sul – IFRS, que acontecerá em maio sem data definida. O evento propõe discutir 94 

as atribuições dos profissionais do Núcleo de Psicologia do IFRS, criando um documento 95 

que servirá de base para oficializar algumas questões de trabalho do psicólogo na 96 

Assistência Estudantil. A participação de Conselheiro/a do CRPRS é para contribuir com a 97 

construção do documento. A Plenária aprova a participação e encaminha para o Núcleo de 98 

Educação definir o representante e buscar com os organizadores a data do evento proposto. 99 

15) CREPOP: Conselheira Alexandra faz repasse das discussões sobre a política indutora 100 

do CREPOP, que aconteceu em Brasília na reunião nacional dias 23 e 24/04. Plenária 101 

encaminha proposta de discussão em uma reunião temática da Comissão de Políticas 102 

Públicas para falar sobre o comitê de ética e as pesquisas do CREPOP. 103 

 104 

Sem mais nada a tratar, a Conselheira Presidente Simone Bampi encerrou a Plenária e cuja 105 

Ata assinamos. 106 

 107 

Alexandra M.  Campelo Ximendes    Alessandra Xavier Miron      Cristiane Bens Pegoraro 108 

 Luciane Engel                        Mariana Allgayer               Renata Fischer da Silveira Kroeff 109 

 Anderson Laurindo da Silva Comin                   Simone Bampi                    Tatiane Baggio  110 

Ana Paula Denis Ferraz            Bruna da Silva Osório Pizarro               Eduardo Hoffmann 111 
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