
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS / CPP

REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 19/07/2018 - 18h às 20h

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 02 de agosto de 2018

PARTICIPANTES: Bruno Graebin de Farias, Manuela Monttanari Araldi, Rafaela 
Demetrio Hilgert, Juliana Bittencourt Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: Andamento das pesquisas direito sexual e reprodutivo e RAPS - Rede 
de Atendimento Psicossocial – CREPOP – Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas.
ENCAMINHAMENTO: Rafaela referiu que iniciou contato com a categoria, já obteve
alguns retornos para responder as pesquisas, refere que no máximo em agosto
estar nas coletas de dados. Foi realizado mapeamento dos serviços para contato.
Há um prazo esgotado para conclusão, devido a isto, visa-se a coleta em grupo.
Será feito contato com o Federal sobre o mapeamento.
RAPS,  a  pesquisa  está  em  mapeamento,  dos  CAPS,  Centro  de  Atendimento
Psicossocial do Rio Grande do Sul, com o número de psicólogos em cada local. 
Foi referido sobre o convite da pesquisa na parte digital. 

PAUTA: representação do Colegiado Gestor de Medidas Socioeducativo
ENCAMINHAMENTO:  Foi referida a importância de participação neste Colegiado,
onde a Psicóloga Juliana representará o CRP, e a psicóloga Fernanda Almeida, será
sua  suplente.  A  importância  desta  representação  ocorre  pela  psicóloga  estar
inserida na rede.  Referido sobre a representação,  da importância da leitura das
diretrizes do CRP. 

PAUTA: Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Políticas 
sobre Drogas - CONED 
ENCAMINHAMENTO: Representante encaminhou o levantamento sobre os Fundos
Estaduais  e  Nacionais,  realizado pela  assessoria  do  CRP,  para  a  Comissão  de
Legislação  e  Normas  do  CONED.  Com  base  no  levantamento,  foi  possível
argumentar e defender a reformulação e adição de incisos que tratavam sobre os
recursos do Fundo Estadual Sobre Drogas, instituído pela lei 13.707/2011 que está
sendo deliberada pela referida Comissão.

PAUTA: Comissão Direitos Humanos, e evento sobre adoção
ENCAMINHAMENTO:  Conselheiro  Bruno trouxe  sobre  a  participação do  evento
sobre adoção, e da importância de análise sobre o projeto de lei de adoção. Referiu
sobre as questões que envolvem adoção internacional, retirada de guarda, e que
estão em vistas de ações imediatas.  Importância de mobilizar a categoria sobre
estas situações; Buscando estratégias. Construção de nota publica, a importância
de uma reunião ampliada. Sugerido o Departamento do Estado do Rio Grande do
Sul, do Tribunal de Justiça. 


