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Castilhos (Serra), reunião 646 324 525

PAUTA: INFORME referente o evento  " Discussão sobre os parâmetros de 
atuação das(os) Psicólogas(os) no âmbito da Assistência Social SUAS".  data: 
05 e 06/05
ENCAMINHAMENTO: Confirmado a presença dos palestrantes e falas no evento 
do SUAS e organizações em andamento, divulgação.

PAUTA: Ação da fiscalização dos CRs em serviços públicos, apresentado no 
Encontro da Região Sul da Comissão de Fiscalização. COF Sul;
ENCAMINHAMENTO: A  Fiscal  Leticia  do  CRPRS  referiu  as  experiências
apresentadas no Encontro, referiu as instituições que precisam estar inscritas no
CRP como empresa, pessoa jurídica, onde ocorrem serviços de psicologias dentro
das clinicas, precisam inscrever o profissional técnico. No evento foi apresentados
parâmetros mínimos,  tais  como :  habilitação profissional,  condições mínimas
atendimentos psicologias  (sigilo,  guarda,  acústica,  instrumentos  privativos),
registro documental do e no trabalho.  Fiscalização da saída de profissionais dos
locais de trabalho e a guarda de documentos. Referiu a experiência de CRPSC,
sobre a forma de escolhas de equipamentos e serviços que foram realizados por
sorteios as visitas e após foi realizado devolução para a gestão sobre as condições
encontradas.
- Foi referido a importância que no RS seja nos serviços SUAS e SUS as 
fiscalizações dos serviços públicos;
- Referido os parâmetros e critérios do fazer profissional; Necessário que os 
parâmetros sejam embasados em legislações para orientar gestão e categorias.
- Limites da profissão, quais são, e que sejam avaliados e apontados.
- Referido sobre responsável técnico no serviço público, que não é previsto na 
legislação;
- Importância de ações conjuntas com outros conselhos para momentos de 
fiscalizações; 
- Santa Catarina elaborou parâmetros de atendimentos e funcionamentos dos 
serviços de psicologia nos Serviços Públicos;
- Sugestão para que seja construído parâmetros;
- Incentivo para a categoria a participação e realização de denuncias;
- Organizar com as Coordenadorias regionais para utilizar os espaços que já 
existem para poder acessar e alcançar os equipamentos e rodas de conversas.



- Apresentar uma amostragem para os gestores, através da leitura dos dados 
levantados nas fiscalizações nos serviços do SUAS e SUS; 
- Pensar quantas regiões e municípios, são 7 regiões (macrorregiões) sendo 
sorteados dois equipamentos por região. SUAS e SUS;
- Respaldo pelas diretrizes legislações.

PAUTA: Edital de Concursos
ENCAMINHAMENTO: Foram referidas as caracterizações e as formas que são 
descritas as funções e papel da profissão psicologia em editais de concursos 
públicos. Foi questionado de onde são retiradas as atribuições, e que geralmente as
atribuições estão ligadas as discrições de cargos. 

PAUTA: Reunião 20/04
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre os movimentos que vem sendo 
relacionados estes âmbitos do Evento São Lorenço. Referencia da reunião da 
Assembleia Legislativa, sobre a forma de chamamento para a reunião do dia 20/04. 
Verificar com a gestão quem poderá estar na reunião;
Ocorre recurso de ônibus para evento São Lourenço; 

PAUTA: Manifesto FENTSUAS – Seguridade Social
ENCAMINHAMENTO: Isadora referiu que agosto do ano passado foi construído e 
neste ano refizeram e construíram manifesto da seguridade social e os princípios da
Frente Nacional de Defesa do SUAS, direcionando a comunicação para a 
sociedade. Possibilidade de juntar os movimentos de defesa dos serviços (?). 

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


