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PAUTA: Relato da reunião referente ao Regimento Interno CONPAS
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre os entraves encontrados na reunião com 
os representantes dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) no final de semana (8 e 9 de abril) para elaborar uma proposta de minuta de 
regimento interno para Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social 
(Conpas). No decorrer do dia 09 foi informado que  a deliberação e aprovação do 
regimento seria da Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças 
(APAF).

PAUTA: Construção da atividade - " Discussão sobre os parâmetros de 
atuação das(os) Psicólogas(os) no âmbito da Assistência Social SUAS".  data:
05 e 06/05
ENCAMINHAMENTO: 
Averiguar com a diretoria se haverá gravação de mídia audiovisual.
Averiguar referente Isabel Fernandes a disponibilidade e confirmação do horário.
Averiguar com a Isadora sobre uma fala do FETSUAS
Averiguar auditório.
Averiguar o fazer da FOE

Sexta-feira dia 05/05 
19horas – credenciamento
19h: 30min as 21h: 30min.
Silvana de Oliveira - Abertura
Produção de documentos - Enrico Martins Braga e Lucio Garcia 

Sábado: 06/05 
Inicio as 09h: 30min às 11h :30h 
Mediação: Priscila Detoni
Isabel F. Oliveira – Título: Trabalho social com as famílias;
Bruna Battistelli – Título: Psicologia no serviço de Acolhimento para crianças e 
adolescentes: possibilidades e desafios.

Parte da tarde 13h às 15h
Roda de Conversa:
Mediadora: Cristina Maranzana 
Augusto Fassina - Experiência no CREAS;
Silvana de Oliveira – Proteção Básica; 
Isadora Bento - Controle Social e FETSUAS;



PAUTA: Situações de trabalho, terceirização e concurso – Porto Alegre;
ENCAMINHAMENTO: Foi  referido  sobre  o  chamar  em concursos  públicos  e  a
forma que vem sendo conduzidas, onde se mantem a terceirização, houve um email
questionando sobre o concurso de Porto  Alegre,  para aonde seriam locados os
profissionais  que  poderão  ser  chamados  e  que  os  serviços  ficarão  sem
acompanhamentos e sem os serviços básicos prestados. Encaminhar a plenária, e
que sempre haja prioridade para o concurso, mas que há consciência que ocorrem
terceirizações  e  contratos  de  trabalhos;  Que  ocorra  atenção  para  os  motivos  e
formas que vem sendo conduzidos os manejos trabalhistas. 

PAUTA: 18 de maio
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre as datas significativas da luta 
antimanicomial e do dia do combate contra o abuso sexual de crianças e 
adolescentes, referir junto a CDH e CPP

PAUTA: 26 de junho
ENCAMINHAMENTO: Pensar  na  organização  do  Evento  ou  sobre  o  Dia
Internacional de Combate a Tortura. Organizar junto com a CDH e CPP

PAUTA: 
ENCAMINHAMENTO: 

Cronograma das reuniões:
Primeira Semana Controle Social
Segunda – COEPAS
Terceira – Saúde
Quarta – COEPAS;


