
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 

REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 09/11/2017

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 23/11 e dezembro 09 E 14/12 as 18h

PARTICIPANTES: Manuele Araldi, Ricardo Menegassi via Webex 646 324 525:  
Augusto

PAUTA: Seminário Nacional e Mostra Conpas
ENCAMINHAMENTO: dia  27  de  junho  o  Evento  do  Seminário  Nacional  de  de
Politicas Públicas e mostra Conpas, a mostra se fará uma mesa de abertura, com
presença da Conpas, do presidente do CRP, uma fala com um especialista, e a
tarde os painéis com apresentações;
Seminário Nacional de Politicas Públicas, referiu-se que haverá representação de
todos os CRPs do Sul, SC 12, PR 08 e RS 07. Haverá solicitação para cada CRP
que indique três nomes para que possamos organizar a composição da mesa da
conjuntura regional, 
Como serão as mesas? Quem serão? Roda de conversa? Explanação? Cargo de
quem?

PAUTA: Fiscalização e Orientação nas cidades amigas;
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre o modelo que foi seguido, e a forma como
ocorreu  da  orientação;  Realizar  relato  sobre  a  reunião e  estar  organizado  para
reunião para estar na COF, para planejamentos.

PAUTA: Controle Social Passo Fundo, Jacutinga, Muliterno; Arroio dos Ratos
ENCAMINHAMENTO: Referido sobre a Saida de representante do Passo Fundo e
cadeira do CMAS, encaminhado para subsede Caxias;
Jacutinga,  foi  referido  sobre  a  representação,  das  psicólogas  que  desejam
continuar, trocando representações de suplente. Foi apontado sobre a não adesão
de novos e que seja reestruturado as representações. 
Muliterno - pede para requerer representação de psicóloga para compor o conselho
de Assistência Social. Resposta que não haverá abertura para representação;
Arroio dos Ratos – Resposta que não haverá novas representações;
 

PAUTA: Divulgação da CPP e encontro estadual
ENCAMINHAMENTO: Foi levantado a questão sobre a não divulgação do encontro 
estadual dos representantes do controle social, e o que ocorreu que não teve essa 
divulgação, será questionado via CCON; e a edição da gravação. Focar na 
divulgação da gravação e que foi realizada no encontro com representantes. 



PAUTA: Núcleo Metropolitano
ENCAMINHAMENTO: É  necessário  se  pensar  um  núcleo  da  CPP,  NPP
Metropolitana que assim diferenciaria a CPP do Núcleo, para poder organizar. 

PAUTA: 
ENCAMINHAMENTO: 


