ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS
COMISSÃO Psicologia na Assistência Social
Data 20 DE setembro DE 2017 Horário: Das 19h30 às horas
Local: Zoffice UMUARAMA
Participantes: Débora Piffer, Gésica, Anne Tatila Borges
Pauta: Relato da Reunião de Análise do Planejamento Estratégico e
Assembleia Orçamentária, realizada em Curitiba – PR nos dias 1 e 2 de
setembro 2017; Leitura e Assinatura das Portarias; Discussão sobre a
previsão irrisória de orçamento apresentado pelo Ministério de
Planejmaneto do Governo Federal para a Política de Assistência Social
para 2018; Mobilização das(os) psicológas(o) da região
Desenvolvimento da Reunião:
Relato da participação na Reunião de Planejamento Estratégico e
Assembleia Orçamentária. Em seguida as colaboradoras presentes leram e
assinaram suas Portarias.
Discussão de estratégias eficazes para resisitir e repercutir positivamente
no desmonte dos serviços e direitos sociais, sendo uma delas a elaboração
de uma nota expressando repúdio a proposta orçamentaria para a política
de assitência social no exercício de 2018 a ser encaminhada para o
Conselho Municipal de Assistência Social.
A comissão entende a necessidade de se mobilizar e se articular
com outras instancias organizadas como NUCRESS, FETSUAS para
consolidação de caminhos de resistência contra a desconstrução das
políticas sociais.
Colaboradoras que trabalham
na proteção social básica,
compartilharam o aumento da procura de atendimento socioassistencial
por pessoas que nunca havia acessado a política assistência social e de
que pessoas que estão com benefícios cortados, bloqueado e no sistema
não apresenta justificativa. Discutiu-se que os resultados das ações do
atual Governo, já repercute de maneira negativa na população vulnerável.
Para finalizar realizou-se leitura e dicussão dos posicionamentos
escritos e publicado por representações de defesa da Política de
Assistência Social: COGEMAS, FONSEAS, CFP e CFESS (em anexo)

A colaboradora Gésica criou um documento Word online onde as
colaboradas irão construir a nota de repúdio.
Encaminhamentos: Construção de documento de manifestação de
repudio a proposta orçamentária apresentada pelo Ministerio de
Planejamento para apresentar no Conselho Municipal de Assistência
Social e planejamento de ação conjuntas com NUCRESS e FETSUAS.
Data próxima reunião: 19 de outubro de 2017.

