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PAUTA: Pesquisa Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

ENCAMINHAMENTO: 
Assessora de Comissões, Rafaela Hilgert, relatou o status da pesquisa e detalhes sobre
o  seu  andamento.  Neste  momento,  está  aberto  um  formulário  para  verificar  a
disponibilidade  de  psicólogos  atuantes  na  RAPS  para  participarem  de  rodas  de
conversas da pesquisa, que consiste na etapa qualitativa presencial.

PAUTA: Publicação do Controle Social

ENCAMINHAMENTO: 
Conselheira Manuele passa relato sobre a situação da publicação. Neste momento os
conselheiros da Comissão de Políticas Públicas (CPP) estão lendo os relatos e dando
devolutivas.  O  próximo  passo  é  passar  por  análise  da  Comissão  de  Orientação  e
Fiscalização (COF).
Psicólogo  Pedro  sugere  que  as  publicações  sejam  enviadas,  como  acervo,  para
universidades que oferecem o curso de Psicologia, com a finalidade de serem utilizadas
de forma pedagógica sobre a atuação do profissional de Psicologia no controle social. 
Será analisada a relação custo-benefício das tiragens de 300 e 500 exemplares.  



PAUTA: Campanha Maio

ENCAMINHAMENTO: 
Debateu-se o slogan da campanha da luta antimanicomial de Maio. Sugeriu-se indicar
para a agência publicitária o seguinte texto:

“Drogas nem pensar?
Pensar sim!
Debater sim!

CUIDAR SIM!”

O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul adverte: o cuidado em
liberdade é um direito!

Procure a rede de saúde mais próxima!

A ideia  será  encaminhada  para  a  Comissão  de  Comunicação  (CCOM)  continuar  as
tratativas com a agência publicitária. 

PAUTA: Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre (CMS-POA)

ENCAMINHAMENTO: 
Devido  a  questões  de  horários,  o  psicólogo  Pedro  não  será  mais  representante  do
CRPRS na Comissão de Saúde Mental do CMS-POA. Portaria será revogada em 20/02,
pois ele participará de uma última reunião, em 19/02, para comunicar a sua saída.


