
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 

REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 08/02/2017

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 15/02/2017

PARTICIPANTES: Cristina, Ricardo, Josiane, Jenny Muller, Sandra Leon, Augusto 
Fassina, Patrícia Morais e Isadora  via webex

PAUTA: Evento do ABRAPAS 
ENCAMINHAMENTO: o Evento acontecerá no dia 17 de março de 2017, Região 
Sul , Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul, com apoio de participação e 
divulgação do CRP07, demais apoios não são possíveis, a organização será 
autônoma, com apoio de organização dos conselheiros na divulgação;

PAUTA: Consulta Pública
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a solicitação da parceria com IMED para
que o  CRP encaminhe oficio  referindo a consulta  e  a  possibilidade de utilizar  o
espaço da universidade. Sugere encaminhar para faculdade da região norte.
Possível Palestrante estará na reunião do dia 22/02/2017

PAUTA: Controle Social – Conferências da Saúde da Mulher.
ENCAMINHAMENTO: Sandra  referiu  sobre  o  CSE,  sobre  a  mesa  do  conselho
ocorreu a mesa diretoria, referiu sobre o regimento e a garantia de equidade/  na
participação; Referiu a Conferência da Saúde da Mulher e as formas que ela vem
sendo apresentada; A forma de escolhas de delegados, que serão por municipio, a
constituições  das  conferências  e  as  pré  –  conferências.  Coordenações  das
conferências. Prazo para junho. Realizada a leitura de leitura de representante do
controle social. Foi referido sobre o prazo do TCU dos envios de relatórios

PAUTA: Planejamento Estratégico
ENCAMINHAMENTO- Ficou definido que seja pré organizado para que a comissão
possa estar organizando no dia 22/02/2017, foi referido o funcionamento e pautas de
cada encontro da comissão

PAUTA: Movimento de medicalização da prevenção
ENCAMINHAMENTO:  Foi debatido a situação que vem sendo os aconselhamentos 
pelo CPA, referente ao uso de medicação preventiva, por exemplo, número de 
pessoas utilizando medicação preventiva, após relação sexual sem métodos 
preventivos de DSTs

Organização mensal
Primeira Semana - Controle Social
Segunda – COEPAS
Terceira – Saúde
Quarta – COEPAS;


