
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS  

CPP 
REGISTRO DE REUNIÃO 

 

DATA:30/08/2018 18h as 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   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: referido sobre o grupo de watts zap, sobre novos membros, 
de novas orientações no site do CRP na pagina do controle social.  
Sobre o caderno de orientação. 
Referido sobre o CMS de Porto Alegre e acontecimentos locais referente as 
preocupações do grupo de funcionários do HPS, ficara de retornar sobre o que a 
autarquia poderá auxiliar; 
Controle Social CES, - referiu sobre as politicas de atendimento de mulheres vitimas 
de violência; SAMU – referido sobre a situação dos SAMU no estado, e valores 
desprendidos para manter, e o tempo que fica o usuário para ser atendido no 
telefone a media e de 12 minutos e a terceirização ;  
Comissão das Medidas Socioeducativas – referido sobre questões da gestão, da 
construção de audiência pública.  
Referido do fechamento das representações , devido a falta de retorno de alguns 
representantes.  

 

PAUTA: Outras Palavras 
ENCAMINHAMENTO: Foi referido sobre a potência de que se tornou o evento, e a 
importância que o CRP teve no desenvolvimento destas ações. Foi referido sobre 
as questões e internações. A temática de álcool e drogas, voltada para politica de 
territoritorilização, e a necessidade de debate e direcionamento para a categoria, os 
presentes trouxeram algumas experiências vivenciadas. As próximas reuniões 
serão construídas essas questões;  

 

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

 

PAUTA:  
ENCAMINHAMENTO: Referido sobre algumas situações vivenciadas pela 
categoria, chegando a assedio 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, que seja lido em todas as representações.  
Fazer a escrita da nota de forma diretiva. 

  

PAUTA: Sobre Plano de Ação 2019 
ENCAMINHAMENTO: Encontro estadual controle social, seminário outras palavras, 
seminário assistência Social, seminário saúde mental; duas publicações – controle 
social, e sobre o evento Outras Palavras. Resumindo o plano será entre 
publicações e 3 eventos, e demais atividades do plano.   

 
 

PAUTA: Encontro Gaúcho da Psicologia 
ENCAMINHAMENTO: Referiram sobre a importância do evento e parabenizaram a 
qualidade do Evento e gratuito. Que foi muito planejado para categoria. 

 

PAUTA:  
ENCAMINHAMENTO:  

 
 

PAUTA:  
ENCAMINHAMENTO:  

 
 

PAUTA:  
ENCAMINHAMENTO:  
 

 
 
 
 


