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REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 21/06/2018 18h às 20h

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 05/07/18

PARTICIPANTES: Eliane Rosner Silveira , Sirlene Gindri, Manuelle Araldi, Jenny 
Milner Moscovickks , Lucia Silva, Mara Lago, Camila Alves, Rafaela Demétrio 
Hilgert,  Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: Plano de Carreira dos Servidores Psicólogos de Porto Alegre
ENCAMINHAMENTO:  estiveram presentes as Psicólogas Concursadas da cidade
de Porto Alegre na reunião; solicitando apoio da Comissão de Políticas Públicas e
do CRPRS na realização de uma intervenção junto ao Legislativo Municipal, diante
do “Pacotão” de projetos sugeridos pelo prefeito da cidade. 
As presentes referiram algumas ações realizadas pelos funcionários da prefeitura
visando fortalecer às questões trabalhistas que estão em jogo com a aprovação dos
projetos.  Além disso,  argumentaram o pedido para que o CRP realize uma fala
sustentando a importância da psicologia no serviço público, pois com a aprovação
dos  projetos,  o  plano  de  carreira  precarizará  as  condições  dos  profissionais,  e
consequentemente precarizará os serviços prestados para a comunidade. 
As presentes relataram que em diversas áreas,  como assistência social,  saúde,
educação  etc,  está  acontecendo  a  terceirização  ou  a  não  contratação  de
profissionais. Diante disso, solicitaram ao CRP para que oriente a população sobre
a importância do fazer do profissional da psicologia, a fim de tentar reverter essa
situação.
Ficou definido que é preciso destacar quais pontos que precisam ser defendidos
nas reuniões que serão agendadas com os vereadores. Diante disso, foi solicitado
para as presentes que seja escrito um documento com estas questões e detalhes,
bem como sobre a possibilidade de que alguma delas acompanhe o CRP. Contudo,
as  presentes  discordaram,  pois  defendem  que  já  foram  em  reuniões  com  os
vereadores e que no momento precisam deste apoio “externo” para pontuar. 
Por fim, será encaminhado para a CPP o documento que será levado para plenária
do CRP para avaliação e demais encaminhamentos.


