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CPP
REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 9/08/2018 18h as 20h

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 

PARTICIPANTES: Jessica Gil Schossler, Juliana Escobar, Rafaela Demétrio Hilgert 
Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: Conselho Municipal Taquara.
ENCAMINHAMENTO:  Rafaela referiu que secretário saúde de Taquara esteve no
CRP e solicitou que psicólogos Márcio Eugenio Friedrich, e Bruna Santos Andrade
irão compor a representação neste município no conselho municipal de saúde o
CRP.

PAUTA: Suplência de Lajeado CMS
ENCAMINHAMENTO:  a  representante  suplente  Gabriela  Arboit  informou  seu
afastamento da função. A vaga passará a ser ocupada pela Bruna Lopes Martins, a
nomeação já está sendo providenciada.

PAUTA: São Luis Gonzaga
ENCAMINHAMENTO:  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Mulher  solicitou  a
representação do CRP. Foi feito o mapeamento das/dos profissionais do município
que atuem na área, e já se está em contato com duas psicólogas para a indicação
nesta vaga. 

PAUTA: CMS mental de Porto Alegre
ENCAMINHAMENTO: Deisi Moraes sairá da representação na Comissão de Saúde
Mental do CMS de Porto Alegre. O psicólogo Pedro Henrique Sitta foi indicado para
substituir.

PAUTA: CONED 
ENCAMINHAMENTO:  Samantha Torres  sairá  da  representação da suplência do
CONED. A Luciane Raupp a substituirá.

PAUTA: Colegiado Gestor de Medidas Socioeducativas 
ENCAMINHAMENTO:  Estamos tendo dificuldade  em entrar  em contato  com os
responsáveis pelo Colegiado, a fim de encaminhar a portaria  de nomeação das
duas psicólogas que representarão o CRP. 

PAUTA: Pesquisa CREPOP Direitos sexuais e reprodutivos
ENCAMINHAMENTO: Algumas datas de entrevistas já estão confirmadas para 
setembro. Rafaela informou que no final do mês de agosto estará no treinamento 
CREPOP, em Brasília.
PAUTA: Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde
ENCAMINHAMENTO:  Convite  para  o  fórum  nacional,  dia  3  e  5  de  novembro.
Também solicitaram ajuda financeira e/ou hospedagens solidárias (50 vagas) para
pessoas de diversas localidades do país.



PAUTA: Nota técnica para implementação para politica Estadual da Atenção 
integral da Criança e adolescente, agenda para 23/08
ENCAMINHAMENTO: Aguarda-se 
 
PAUTA: Convite CMAS Eldorado do Sul
ENCAMINHAMENTO: Referente a indicação de nomes para compor e indicar para
compor o conselho municipal de Assistência Social. Verificar nomes.

PAUTA: Conselho Estadual de Saúde
ENCAMINHAMENTO: Jéssica Gil Schossler assumirá a suplência. 

PAUTA: Plano de Ação CPP
ENCAMINHAMENTO:  Foi  referido sobre a construção do plano,  e encaminhado
para o e-mail.
Planejamento Estratégico avaliado, foi averiguado o que não foi organizado.
- Produção de novos vídeos temáticos. Ver com a CCON
- Diretrizes profissionais- gestores e usuários. Notas técnicas previstas
- Qualificar representantes. Contempla nas diretrizes
- Ferramentas de avaliação da representação - Pensar instrumento. 
- Encontro com Psis do SUAS e SUS - entrara nas rodas de conversa e articulação
com o COF; Contempla no Encontro Gaúcho 
- Ampliar diálogos com Psis que atuam no DST/AIDS, entra na roda
- Relações com Psicólogos Residentes em Saúde, pensamos no encontro anual na
escuta em experiência;


