
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 

CPP
REGISTRO DE REUNIÃO

DATA:30/08/2018 18h às 20h

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 12/09 e 27/09

PARTICIPANTES:   Juliana  Escobar,  Melissa  Dorneles,  Jessica  Gil  Schossler
Rafaela  Demetrio Hilgert, Manuele Montanari , Fernanda Rocha, Fernanda Almeida
Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: Dia da reunião Comissão de Politicas Públicas. CPP
ENCAMINHAMENTO: Solicitação referente troca de dia das reuniões da CPP, para
que elas voltem ocorrer nas quartas-feiras. Manteve-se nas quintas-feiras.

PAUTA:  Representações de controle Social.
ENCAMINHAMENTO: foi informado sobre o grupo de whatsapp para representante
do  controle  social,  em  que  se  realizou  a  reorganização  e  inclusão  dos  novos
membros.  
A assessora de comissões, Rafaela Hilgert, está reorganizando e reestruturando os
materiais  de  orientação  na  pasta  do  Drive  do  controle  social.  Também  foi
mencionado que o caderno de orientação já está concluído, aguardando apenas
para ser diagramado para a sua publicização. 
Em específico sobre as representações, foram relatados os seguintes pontos: 
-  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre:  breve  relato  sobre  os
acontecimentos recentes referentes ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre,
que está em greve. Foi explanada a preocupação do grupo de funcionários do HPS,
bem  como  dos  que  desejam  retornar  as  atividades.  A representante  Fernanda
Rocha ficou de retornar  sobre como o Conselho Regional  de Psicologia do Rio
Grande do Sul (CRP) pode auxiliar no contexto.
- Conselho Estadual de Saúde: a representante Melissa Dorneles relatou sobre as
politicas  de  atendimento  de  mulheres  vítimas  de  violência.  Também  sobre  a
situação atual do SAMU no estado, que está sucateado e com uma significativa
diminuição do corpo de profissionais atuantes. Além disso, ainda sobre a questão do
SAMU, a representante relatou sobre os valores voltados para manter o serviço e,
sobre  o  tempo  de  espera  que  o  usuário  tem  passado,  em  média  12  minutos.
Dificuldades aparecem também na hora da triagem das ligações, tal atividade tem
sido terceirizada.
-  Conselho  dos  Serviços  de  Medidas  Socioeducativas  de  Porto  Alegre:  Juliana
Escobar relatou sobre as questões da gestão e da construção de audiência pública.
Também relatou  sobre  a  necessidade de  articulação  com outras  instâncias  que
conversam  com  o  presente  Conselho,  tais  como  o  Fórum  de  Medidas
Socioeducativas.  A representante  suplente,  Fernanda Almeida,  se  ofereceu para
tentar articular nomes para compor essa representação que se faz necessária. 

Por fim, foi referido sobre o fechamento de algumas representações, devido à falta
de retorno de alguns representantes. A assessora de comissões, Rafaela Hilgert,



está realizando o levantamento dos representantes ativos. 

PAUTA: Outras Palavras
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a potência e amplitude que a iniciativa do
evento  tomou,  e  a  importância  que  o  CRP  teve  no  desenvolvimento  e
desdobramentos destas ações.

Após,  foi  realizado  um  breve  debate  sobre  a  temática  e  as  questões  das
internações. Neste momento, foi refletido sobre a temática de álcool e outras drogas
voltada para uma política de territorialização, como também sobre a necessidade de
debate e direcionamento para a categoria. Somando ao debate, os representantes
trouxeram algumas experiências  vivenciadas  e  para  a  próxima  reunião  se  dará
continuidade as construções dessas questões levantadas. 

PAUTA: Campanha da luta antimanicomial 2019
ENCAMINHAMENTO: Objetiva-se que seja pautada em todo o Estado.

PAUTA: Assistência Social 
ENCAMINHAMENTO: Referido sobre algumas situações vivenciadas pela categoria
nos  serviços,  chegando  a  assédio  moral,  intromissão  nas  intervenções  dos
profissionais. Haverá um seminário sobre estas questões. 
 
PAUTA: Nota referente a LOAS
ENCAMINHAMENTO:  referido  a  importância  desta  nota,  e  para  onde  ela  deve
circular.  Orientação  para  que  seja  lida  em todas  as  representações  do  CRP.  A
escrita da nota será de forma diretiva. 
 
PAUTA: Sobre Plano de Ação 2019
ENCAMINHAMENTO: Mencionadas as atividades previstas: Encontro Estadual do 
Controle Social, Seminário Outras Palavras, Seminário da Assistência Social, 
Seminário de Saúde Mental, duas publicações – do controle social e sobre o 
seminário Outras Palavras. Em síntese, o plano está concentrado na realização de 
quatro eventos e duas publicações. 

PAUTA: Encontro Gaúcho da Psicologia
ENCAMINHAMENTO:  Os  presentes  exaltaram  a  importância  do  evento  e
parabenizaram  pela  qualidade  que  foi  oferecida,  tendo  em  vista  que  tudo  foi
disponibilizado  para  a  sociedade  de  forma  gratuita.  Também  foi  destacado  e
parabenizado que as atividades foram muito bem planejadas para serem voltadas
para a categoria, agregando para o fazer profissional da psicologia. 


