CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS/CPP
REGISTRO DE REUNIÃO
DATA: 08/11/2018 - 18h às19h40
PARTICIPANTES: Juliana Escobar, Melissa Dorneles, Jéssica Schossler Rafaela
Demétrio Hilgert, Augusto Fassina (Via Skype).
PAUTA: Frente Parlamentar Mista em Defesa da Nova Política Nacional de
Saúde Mental e da Assistência Hospitalar Psiquiátrica
ENCAMINHAMENTO: a representante do Conselho Estadual de Saúde (CES),
Melissa Dorneles, expressou a preocupação em relação à “Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Nova Política Nacional de Saúde Mental e da Assistência
Hospitalar Psiquiátrica”, que será lançada no 27 de novembro, às 15h, em Brasília. A
representante questionou se alguém do Sistema Conselhos de Psicologia estará
presente no evento. O conselheiro Augusto Fassina informou que, por questões de
incompatibilidade de agendas, a princípio não terá algum Conselheiro do Conselho
Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul.
PAUTA: Implementação CAPS IV
ENCAMINHAMENTO: Melissa Dorneles relatou que a Comissão de Saúde Mental
está preocupada com a implementação do CAPS IV, pelo Hospital Mãe de Deus, em
Porto Alegre. Primeiro, por ser uma política pública fruto de uma resolução que não
passou pelo controle social nas diferencias instâncias federativas, sendo importante
que se faça esse esforço agora. Segundo, pela resolução não ser muito clara sobre
a forma de trabalho que será desenvolvida. Terceiro, por ser o primeiro CAPS IV, no
Brasil, a ser implementado do zero. Diante disso, a representante acha importante
convidar para uma conversa a equipe que trabalhará na implementação do serviço,
a fim de alinhar junto ao Conselho Estadual de Saúde, bem como o Conselho
Municipal de Porto Alegre. A ideia é que a conversa ocorra como uma pauta única
da reunião da Comissão de Saúde Mental, que acontecerá no dia 29 de novembro,
às 13h30min. A representante informou que já entrou em contato com a Arlete
Fante, diretora de políticas públicas da Associação Educacional São Carlos,
mantenedora do Mãe de Deus, a fim de realizar o convite. Até o momento ainda não
obteve retorno.
PAUTA: Representação no Fórum Permanente de Medidas Socioeducativas
ENCAMINHAMENTO: a assessora de comissões, Rafaela Hilgert, retomou a
questão sobre a reativação da representação junto ao Fórum Permanente de
Medidas Socioeducativas. Em reuniões anteriores, a representante suplente do
Colegiado Gestor da FASC, Fernanda Almeida, ficou com o encaminhamento de
conversar com os integrantes do núcleo de medidas socioeducativas, a fim de
identificar interessados em compor essa representação. Como não houve algum
retorno, a assessora questionou a representante titular presente, Juliana Escobar,
que informou não ter conhecimento sobre alguma posição, mas que verificaria junto
com a representante suplente.

PAUTA: Campanha de Maio
ENCAMINHAMENTO: os presentes refletiram se na atual conjuntura política e
social, não seria importante repensar a estratégia para falar sobre o
antiproibicionismo dentro da campanha de maio. O Conselheiro Augusto Fassina
sugeriu trabalhar com a ideia semelhante da campanha anterior, usando “humanos”
em formatos abstratos e transitando em diferentes espaços e serviços.

