Data/Horário

VI ATA DE REUNIÃO DO GRUPO
CONDUTOR PNAISP
16/09/2020 – 15h30min às 17h

Local

Reunião Virtual – via plataforma Zoom
a. Secretaria Estadual de Saúde
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em
Situação de Vulnerabilidade (SAPV) – Karen Athié, Andréa Oliveira,
Marcos Martins, Marden Filho;
2. Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral, Vivian
Stuart;
3. Superintendência de Logística, Suprimentos e Patrimônio – Lara
Bissonho;
4. Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos – Rafaela Peixoto;
5. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - Ana
Alice Bevilaqua, Patrícia Moza;
6. Conselho Estadual de Saúde – Solange Belchior;
1.

b. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos –

Participantes

Rodrigo Bastos;
c. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária – Eunice

Cavalcanti, Mônica Tostes, Sônia Regina;
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Márcia
Lustosa e Kimielle;

d.

e.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Luiz Fernando;

f. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – João Gustavo;

Convidados:
• Assessoria Executiva de Assuntos Estratégicos/SES: Flávia
Dantas;
Reunião iniciada com a apresentação dos participantes (integrantes e
convidados). Após esta etapa a Equipe SAPV/SES expõe os informes e
pautas importantes:

Pauta

•
Aprovação do cofinanciamento estadual da PNAISP para 2020
direcionado aos municípios com unidades prisionais; é feita uma
apresentação da SAPV/SES mostrando como se deu a construção
desse cofinanciamento e também levado ao grupo a demanda de
estruturação de uma proposta para acompanhar o cofinanciamento
dentro do grupo condutor (comissão de acompanhamento de recursos),
ressalta-se também os avanços e barreiras de 2020; dentro desse
contexto, Sônia (SEAP) fala sobre a alocação física dos profissionais que
compõem a equipe de saúde prisional, salientando algumas dificuldades
encontradas em determinadas unidades; a equipe SES propõe apoio à

SEAP e às equipes municipais para a construção de fluxos de trabalho,
usando como modelo a construção de São Gonçalo; falou-se também do
apoio estadual, técnico e financeiro, para os municípios que ainda não
aderiam à Política Nacional.
•
Levantamento sobre o papel institucional dos entes do Grupo
Condutor relativo à Saúde Prisional; os componentes internos (SES)
trataram estas questões através de formulário online e discussões
presenciais; Drª Márcia Lustosa ressalta que a visão do MPRJ em
relação à temática (condução da PNAISP) já está descrita no
documento criado e enviado à SES e SMS no fim do ano de 2019
(Termo de Cooperação Técnica), considerando necessário a
publicização desse documento para os entes do grupo condutor;
ressalta-se pela equipe SES que a construção feita dentro do grupo se
faz necessária para melhor entendimento das áreas envolvidas no
processo de construção que antecede a finalização do Termo de
Cooperação Técnica, tendo em vista que este documento envolve
apenas um dos nove municípios com unidades prisionais e deve ser
utilizado como um instrumento de fortalecimento da política; Flávia
Dantas (SUBEX/SES) ratifica o alinhamento das responsabilidades dos
entes sobre a política e as discussões que estão sendo feitas
constamente dentro da SES, em conjunto com com a SEAP para pontos
especificados no documento de proposta da cooperação técnica e que
continuarão sendo avaliados pontualmente até que se concluam a
análise de todos os itens;
•
Reunião relacionada às unidades prisionais que estão sendo
julgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos;
•
Encontro com o CONASS para tratativas sobre as novas políticas
de financiamento e as portarias de consolidação nº. 2 e nº. 6; fala-se
sobre a nova proposta de construção/estruturação das novas equipes
de saúde. Considerando esta demanda a SES convidou um
representante do Ministério da Saúde para apresentação e discussão
sobre a nova proposta de equipes, que poderá acarretar em uma
reunião extraordinária do grupo condutor, que caso se confirme, será
avisado aos membros.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Encaminhamentos

1. Encaminhamento de formulário aos componentes externos do
Grupo Condutor para preenchimento sobre o papel e atribuição de
cada um no contexto da Política;

Próxima reunião do
GC

21/10/2020 - (quarta-feira) às 14h

Relator

Andréa de Oliveira Souza.

