
 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS

COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 
REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 09 de agosto de 2017

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 

PARTICIPANTES: Cristina Maranzana, Ricardo Menegassi,
   via webex reunião 646 324 525 Augusto Fassina e Marta Giacominni

PAUTA: Evento CREPOP
ENCAMINHAMENTO: A psicologia na luta pela democracia, e na parte da tarde 
desmontes da política pública, haviam sete temas para escolha do debate. Serão 
sete;
Será proposto que no RS seja dia 26 de outubro, ao invés de 19/10.
Região norte PI sem data definida; Outras datas já pré definidas
21//9 MS - 29/09 MG - 30/11 Nacional.
Foi referido na reunião que o CRPRS ocorra Subjetividade, desigualdade social 
Brasileira e Assistência Social.
Haverá transmissão On Line: Serão encontros que possam haver deliberações para 
futuras ações; Objetivo: encaminhamento de ações, que cada região retirem 
encaminhamento de ações para enviar. Marcar o posicionamento dos Sistemas 
Conselhos.

PAUTA: Leitura dos relatórios que foram encaminhados pelos representantes;
ENCAMINHAMENTO: Foram realizadas a leituras dos seguintes relatórios;
Referiu-se que é necessário para organizar as portarias e os representantes. 
E aproximação dos representantes, e que participem no NPPS, e começar levantar 
perguntar e questionamentos para o palestrante do controle social, referente ao 
financiamento do controle social. Levantamento com os municípios referente a 
participação dos representantes nas reuniões dos conselhos municipais. 
Foram referidos sobre os relatórios dos Conselhos de Saúde de Sapiranga, 
Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, Comissão de Saúde Mental Porto 
Alegre e da Assistência Social em Barra do Ribeiro;

PAUTA: Documento de referência do CREPOP
ENCAMINHAMENTO: Relações Raciais já encaminharam o documento de revisão;

PAUTA: Documento aos gestores referente a fiscalização do CRP
ENCAMINHAMENTO: Foi lido documento que será encaminhado aos gestores 
referente a carta de apresentação, e que o mesmo seja receptivo. Será enviado a 
todos municípios e serão sorteados 19 municípios ou se ocorrerem denuncias terão 
prioridade, em 7 mesorregiões. Metropolitana, litoral, Serra, Sul, Centro Oeste.
Referiu-se que seja encaminhado as Orientações técnicas do estado; Um 
equipamento da Saúde e um de Assistência Social; 
Cronograma das reuniões:
Primeira Semana: Controle Social
Terceira – Saúde -   COEPAS


