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Via webex reunião 646 324 525 – Augusto, Elisangela ,

PAUTA: Serviços de Saúde Porto Alegre
ENCAMINHAMENTO: Foi referido, que o CTA está credenciado no papel e não está
em funcionamento institucional de forma correta. 

PAUTA: Uso de profissional nos sistemas de SUAS
ENCAMINHAMENTO: Prefeituras podem estar utilizando o nome de profissionais
como sendo responsáveis técnicos dos serviços, no entanto os técnicos não estão
trabalhando e nem lotados nestes locais. Utilizam o nome para manter serviços e
recursos. A orientação que o profissional que tenha seu nome utilizado em equipes
técnicas e que não estão compondo, que façam o informe e solicitação de retirada
do uso incorreto do nome do profissional, caso não seja o responsável técnico e não
compõe a equipe, e caso a solicitação não ocorra, o profissional deverá denunciar
ao ouvidoria do SUS. E SUAS.

PAUTA: Diretriz Externa para a Prática Profissional nº 001/2017
ENCAMINHAMENTO: Dispõe   sobre   o   posicionamento   do   CRP/RS   frente   a
contratação  de  psicólogos,  pessoas   físicas   ou   jurídicas,  pelos  órgãos  da
Administração Pública;
- Que a diretriz seja levada como pauta pelos representantes para os conselhos e
controle social que façam parte. Que a orientação seja de forma “compulsória”, e a
comprovação seja feita pelas atas;

PAUTA: Leitura de Relatórios das representações do Controle Social;
ENCAMINHAMENTO: Foi realizada a leitura dos relatórios encaminhados para a 
sede. Foi pontuado algumas questões; Foi referido da necessidade de que os 
representantes do controle social estejam ao menos uma vez do mês na reunião 
junto ao CRP ou alguma forma de aproximação, ou retorno com leitura das atas no 
site. 

PAUTA: Evento FetSUAS
ENCAMINHAMENTO: Isadora referiu como foi o encontro nacional e que foram 
apuradas estratégias para fazerem enfrentamentos. Ficou na relatoria do evento.

PAUTA: 
ENCAMINHAMENTO: 
Reunião webex;
Cronograma das reuniões:
Primeira Semana Controle Social
Segunda – COEPAS



Terceira – Saúde
Quarta – COEPAS;


