
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS – CPP e NPPS

REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 05/04/2017

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 12/04/2017

PARTICIPANTES: Cristina Maranzana, Jenny M. M., Deise, Hellen, Laura, Raquel,  
Melissa, Ricardo, Daniela, Sandra e Augusto via webex reunião 646 324 525

PAUTA: Funcionamento da CPP
ENCAMINHAMENTO: A Conselheira e Coordenadora da CPP, Cristina discorreu 
sobre o funcionamento das reuniões para as participantes. Participantes 
questionaram sobre o material e pesquisa que foram realizadas. Foi referido sobre 
os materiais atuais e sua disponibilizam no site do CRP- Controle Social.

PAUTA: Material de posicionamento do CRP referente ao Controle Social
ENCAMINHAMENTO: Foi relatado sobre posicionamentos políticos de gestões;  
referido sobre a fala da comissão e ética do CREPOP, para fundamentar as 
pesquisas e seguir construções acadêmicas, e o CRP realizar outra metodologia de 
orientação.

PAUTA: Leitura de relatórios enviados pelos representantes do Controle 
Social
ENCAMINHAMENTO: Foi realizada as leituras dos relatórios encaminhados pelos
representantes  dos  controle  social,  aonde  foram  levantadas  algumas  questões
sobre os relatórios e  posicionamentos e a importância de alguns dados referente a
medida socioeducativas e sistema prisional. 

PAUTA: Instrumento de devolução
ENCAMINHAMENTO: Pensar uma forma de instrumentalizar a devolução e 
também nas subsedes, foi realizado levantamento de quantos municípios estão com
representações. Foi referido sobre a participação via webex dos representantes do 
controle social, tanto na subsede e com pautas definidas;

PAUTA: Conferencias Municipais
ENCAMINHAMENTO:  Foi  referido sobre as conferências estão sendo realizadas
pelos  municípios,  como  conferências  municipais  de  saúde  e  sobre  a  saúde  da
mulher  e  de  vigilância  em saúde  ficando  secundário;  Tem 497  municipios,  seis
municípios somente informaram a datas ao CES. No RS será a 1 Conferência de
Saúde da Mulher; Sugestão de fomentar aos representantes do controle social a
motivarem aos municípios em realizarem as conferências. 
Conferência da Assistência Social teria um assessor oferecendo a organização, é
importante alertar os representantes quanto a forma que vem sendo organizado as
conferências.
Cronograma das reuniões:
Primeira Semana Controle Social
Segunda – COEPAS
Terceira – Saúde
Quarta – COEPAS;


