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PARTICIPANTES: Ricardo Menegassi, Manuelle Araldi, No final da Reunião a 
presença de Sandra Leon ,  Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PUBLICAS - 
ETAPA REGIONAL SUL – Educação e Laicidade
ENCAMINHAMENTO:  Referente  as  passagens  e  custos,  averiguar  com o CFP,
Manuelle irá falar com o Mateus e confirmar com a Jaira do SC sobre nome que ira
compor a mesa 01.  

PAUTA: Pesquisa CREPOP
ENCAMINHAMENTO:  Foi  referido  sobre  como  foi  a  reunião  no  CFP,  sobre  a
capacitação para os técnicos. Foi apresentada a Rede CREPOP.  Ocorreu também
Palestra  sobre  a  pesquisa  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  duas  pesquisadoras
trouxeram conceitos sobre a temática. Foi apresentado na reunião do CFP como
surgiu a metodologia do CREPOP. Na reunião foi  pontuado sobre a aderência e
identificação temática da e pela categoria para envolvimento nas pesquisas. 

PAUTA: Sobre desligamentos de representações do Controle Social
ENCAMINHAMENTO: Foi pontuado que os desligamentos de representações que
não encaminharam os relatórios. Que é uma autarquia federal o CRP ele precisa
ser informado sobe e pelo representante quanto a suas representações, e precisa
encaminhar os relatórios, conforme diretrizes das portarias. É preciso encaminhar
os representantes do CRP ao CES. 

PAUTA: Conselho Estadual de Saúde – CES
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a falta de relatórios e há pedido de nova
indicação,  e  há  um  grupo  de  trabalho  para  realizar  regimento  interno,  essa
informação chegou somente na data de hoje, embora já houvesse uma psicóloga
que estaria representando CRP, no entanto não havia chego essa informação e
essa Psicóloga se indicou como psicóloga. No entanto CRP precisa encaminhar
oficio referindo nome de representante. Sandra Leon trouxe os regimentos internos
do CES. Dia 03/04 plenária estadual de conselhos. Referiu sobre audiência pública
com MP, e o CMS não participou da reunião, sobre a revisita ao hospital São Pedro.
Sandra Leon referiu que a procuradoria ira enviar convite ao CRP para revisita ao 
CRP.
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