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PAUTA: Posicionamentos do CRP RS referente às Conferências
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a NOBRH – Referem sobre municípios de
não  fazerem  as  Conferências,  onde  há  indícios  que  Porto  Alegre  não  fará  o
municipal; Orientações de posicionamentos.

PAUTA: Terceirização - Pregão
ENCAMINHAMENTO: Sobre o código de ética, se tens algo que refere para não
concorrer. Foi referido sobre o preço e a tabela técnica. Um documento referindo a
forma de pregão, quanto a tabela. Diretoria consultar o jurídico sobre a construção e
modalidades. Se quando sair o edital, observar o fazer do psicólogo.  O que pode
ser embasado para limite de valor para contrato; Sobre o risco pode ocorrer para a
sociedade, qualidade, capacidade de manutenção de serviços; Os parâmetros de
atuação compor item sobre; Abordas câmaras de vereadores; Que os documentos
sejam encaminhados as bancadas dos partidos, sobre critérios, riscos. Matéria de
EntreLinhas sobre a terceirização.

PAUTA: Editais de Concursos Públicos. – Descrição de cargos
ENCAMINHAMENTO:  Orientação  aos  gestores,  vereadores,  categoria  sobre
descrição de cargos. 

PAUTA: CONPAS
ENCAMINHAMENTO: Retorno da APAF, foi referido que ficou limbo. 

PAUTA: Sobre os serviços do SUAS em Porto Alegre
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre as audiências de moradores de rua, foi
apontado a forma que a gestão vem referindo sobre as justificativas serem da parte
do financeiro. Serviços fechando; 

PAUTA: Leitos São Pedro
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a situação, e convidar a Tati para pautar,
buscar mais informações referente à situação; Fazer uma visita do CRP; Foi referido
sobre a saúde mental do município. Quanto já os profissionais estão adoecendo; 

PAUTA: Reunião DesCentralizada do FENTSUAS - 
ENCAMINHAMENTO: Isadora  referiu  sobre  a  temática  é  o  desmonte,  como foi
referido no COEPAS, e acredita-se que sairá alguns encaminhamentos; Referiram
sobre os participantes. Entidades Nacionais. Serão levados as situações do Estado
e  os  desmontes  que  vem  ocorrendo;  Abrigos  do  Estado  serão  geridos  por
entidades. Situação da capital; Foi referido sobre a situação dos “rodízios” do Fet e



do FENTSUAS, devido às trocas de pessoas. Isadora representara o CRP no FET,
os  que  participam  são  pessoas  que  também  estão  em  outros  espaços  de
militâncias. Ainda falta organizar o seminário anual no RS; 

PAUTA: CEAS – Criança Feliz
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre as discussões que apresentaram no 
CEAS, e a representante do CNAS não compareceu. Estudaram o Plano Plurianual;
e que a conferencia tenha como embasamento para plano e não se perca 
conquistas alcançadas; Resistência ao desmonte. Nenhum direito a menos. Direito 
Conquistado direito garantido. 

PAUTA: Situação Politica Atual
ENCAMINHAMENTO: Foi referido o uso de forças armadas, e violências que estão 
ocorrendo para referir a “manutenção de ordem”; Onde ocorrem as manifestações; 

PAUTA: Convites
ENCAMINHAMENTO: MentalTchê, situação e Encontro MacroNorte em Passo 
Fundo. 

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


