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PAUTA: Referências sobre Plano de Carreira do Município de Viamão;
ENCAMINHAMENTO: Estiveram na reunião da CPP, Assistente Social e Psicóloga
do município de Viamão e referiram demandas quanto ao Plano de Carreira  de
Viamão onde os profissionais de Assistência e Psicologia estariam classificados em
nível  desigual  as  demais  categorias,  assim  como  outras  categorias  receberam
classificações  diferenciadas,  sem  clareza  de  critérios;  Conforme  relato,  já
solicitaram a mudança de nível via oficio, solicitam manifestação do CRP referente a
esta situação, e que há um prazo legal para apresentação deste posicionamento a
Prefeitura Municipal de Viamão, Foi direcionado para encaminhamento à diretoria e
avaliar a situação, em possível contato com o CREFITO, CRESS e em conjunto os
posicionamentos, e que a diretoria realize reunião com Prefeito, na possibilidade da
categoria  estatutária  estar  em  conjunto,  convidar  os  sindicatos.  O  sindicato
municipal referiu que seriam contrario ao sistema atual. Foi referido da busca pelo
Ministério Público do Trabalho. Foi referido para solicitação formalizada com pontos
que  verificam  como  necessários  para  que  sejam  abordados  e  respaldem  os
movimentos, e após será encaminhado ao jurídico do CRP. Foi sugerido que este
mesmo documento seja encaminhado ao sindicato de psicologia. 

PAUTA: Solicitação representação Controle Social Assistência Social Marau e 
Santa Maria
ENCAMINHAMENTO: Sobre Marau Foi referido a solicitação de que a suplência 
seja a cadeira por ser Assistente Social; Sobre Santa Maria foi referido sobre a 
oferta de cadeira para o CRP no conselho de Assistência Social. Referiu-se de 
averiguar o regimento e sua constituição.

PAUTA: Referencia do email com o relato e minuta encaminhada pelo CFP 
referente o CONPAS
ENCAMINHAMENTO: Foi  referido  da  necessidade  de  fortalecer  a  categoria   e
buscar junto ao CFP maiores respaldos e posicionamentos frente a psicologia na
Assistência  Social.  Referiu-se  da  necessidade  de  haver  a  comissão  e  da
importância de manter um espaço para assuntos pertinentes.

PAUTA: Greve do dia 28/04
ENCAMINHAMENTO: Visa-se apoiar a decisão da diretoria. 



PAUTA: Posicionamento da Frente Gaúcha em defesa do SUAS e da 
Seguridade Social
ENCAMINHAMENTO: Isadora  realizou a  leitura  do posicionamento   de  apoio  a
greve  do  dia  28,  justificando  e  argumentando  os  pontos  que  respaldam  a
necessidade e urgência de movimentos sociais, trabalhistas e sindicais. 

PAUTA: Parâmetros mínimos para o exercício da Psicologia no Contexto do 
Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social
ENCAMINHAMENTO: Organizar  GT para que seja encaminhado esboço para a
COF,  referiu-se  a  sugestão  de  regiões  que  sejam  sete,  em  27  cidades  e  56
equipamentos sejam fiscalizados. O Mapa da região será elaborado pela comissão,
com divisões das cidades e forma de sorteio. A CPP fará um esboço do que seria
ideal, para propor na COF. 

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


