CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CPP)
REGISTRO DE REUNIÃO
DATA: 27/09/2018
PRÓXIMA REUNIÃO DA COMISSÃO: 11/10/2018
PARTICIPANTES: Augusto Fassina, Fernanda Rocha, Jéssica Schossler,
Manuele Araldi, Rafaela Hilgert e Pedro Sitta.
PAUTA: Informes sobre o Seminário Outras Palavras sobre Álcool e Outras
Drogas, da Região Macrometropolitana e Vales.
ENCAMINHAMENTO: a Conselheira Manuele Araldi informou que no turno da tarde
ocorreu uma última reunião de organização para o evento, que acontecerá amanhã,
dia 28/09/2018, na Unisinos de São Leopoldo.

PAUTA: Publicação do Controle Social
ENCAMINHAMENTO: a assessora de comissão, Rafaela Hilgert, mostrou o texto de
divulgação desenvolvido, abrindo para a consideração dos presentes. O material
escrito foi aprovado. Além disso, os presentes debateram em relação aos prazos
para os envios dos escritos. Ficou estabelecido que o prazo final para os envios será
dia 01/12/2018. A assessora ficou encarregada de repassar as informações para a
coordenação de comunicação realizar a divulgação e chamamento para os
representantes do controle social.

PAUTA: Revisão Portarias de Nomeação do Controle Social
ENCAMINHAMENTO: a assessora de comissão mostrou a tabela que desenvolveu
para revisar e controlar todas as portarias de nomeações existentes desde 2016. A
Conselheira Manuele Araldi e o Conselheiro Augusto Fassana realizaram uma última
revisão, solucionando dúvidas pontuais. A partir disso, foram destacadas algumas
representações inativas que precisam ser substituídas. Alguns nomes já foram
sugeridos pelos presentes na reunião, e como pendência a assessora realizará os
convites para compor e reativar essas representações.

PAUTA: Instrumentos Pesquisa da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do
Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop)
ENCAMINHAMENTO: o Crepop disponibilizou os instrumentos de coleta qualitativa
e quantitativa, que serão aplicados na pesquisa, para que todos os regionais
opinassem. Diante disso, os presentes na reunião estudaram o questionário online e
o roteiro norteador para as entrevistas, realizando sugestões e considerações.

PAUTA: Chamamento do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) para
compor organização de Seminário
ENCAMINHAMENTO: a Conselheira Manuele Araldi participou de reunião solicitada
pelo CEAS, para debater e pensar sobre os problemas que os serviços de
Assistência Social estão sofrendo diante da reestruturação de algumas políticas
públicas, como a digitalização do processo burocrático do INSS e a inclusão no
Cadastro Único, até dezembro, de pessoas que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Existe a previsão que os serviços sofram uma superlotação e
aumento de demanda para auxiliar nesses trâmites, prejudicando o andamento e
qualidade dos serviços, bem como dificultando o acesso dessas pessoas à direitos.
Diante desse contexto, o CEAS realizou um grande chamamento para que essas
questões sejam amplamente debatidas e denunciadas, através de um Seminário
público. A programação do evento já está fechada e acontecerá no dia 18 de
outubro, quinta-feira. O Conselho Regional de Psicologia irá compor a organização e
se disponibilizou em auxiliar no que fosse possível para a execução do evento.
PAUTA: Informes Controle Social – Conselho Estadual de Saúde (CES)
ENCAMINHAMENTO: a representante Jéssica Schossler relatou sobre a última
reunião do CES, em que foram debatidas as alocações orçamentárias para os
serviços de saúde do RS para o ano de 2019. Destacou a preocupação do CES com
a concentração de recursos para leitos no Hospital São Pedro e a diminuição de
aproximadamente 10 milhões de reais para os serviços que compõem a RAPS. Até a
próxima quinta-feira, dia 04 de outubro, será desenvolvida uma proposta de emenda
para realocar esses recursos.

