MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 16, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Nonagésima
Sétima Reunião Ordinária, realizada nos dias 14 e 15 de setembro de 2017, no uso de
suas atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990; pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006;
cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
da legislação brasileira correlata; e
considerando a realização da 61ª Reunião Extraordinária e da 296ª Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, nos dia 09, 10 e 11 de agosto de 2017, nas
dependências da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz
(ENSP/Fiocruz), que proporcionou aos participantes a visitação aos diferentes serviços
e departamentos da Fiocruz, dentre os quais ao Centro de Saúde Escola Germano Sinval
Faria (CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ), ocasião em que houve convite aos presentes para
participação na Semana de seu aniversário;
considerando que o CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ foi inaugurado em 1967 como
espaço de prática de ensino e pesquisa em saúde pública e consolidou o componente
assistencial ao longo dos anos por influência do Movimento da Reforma Sanitária;
considerando que o CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ experimentou diferentes
modelos assistenciais e inovou, no ano 2000, com a implantação de duas equipes do
“Programa de Saúde da Família”, uma no Parque João Goulart e outra em Mandela de
Pedra
considerando a coordenação, a partir de 2013, por meio do Projeto TeiasEscola, das sete equipes da Estratégia de Saúde da Família do CSEGSF, a Clínica da
Família Victor Valla, o NASF, a equipe de Consultório na Rua e o CAPS Augusto
Magal, respondendo por cerca de 45.000 mil moradores de Manguinhos;
considerando que o CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ tem como missão
"Promover a saúde e cuidar da população referida, na integralidade da atenção, e
desenvolver ensino, pesquisa e tecnologia em saúde pública";
considerando
as
comemorações
do
Cinquentenário
do CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ, de 28 a 31 de agosto de 2017, com a realização da
Semana de Aniversário para “festejar o trabalho executado por muitos que, ao longo
deste cinquentenário, mantiveram um indissociável reconhecimento da função pública
do Estado com o compromisso na defesa e aplicação de políticas públicas inclusivas e
democráticas”, segundo Eliane Vianna, chefe do CSEGSF/ENSP/Fiocruz;
considerando a atual conjuntura em que vários retrocessos estão acontecendo
no Brasil e o significado do Sistema Único de Saúde (SUS) como um dos maiores
avanços civilizatórios;
considerando que a semana de aniversário do CSEGSF/ENSP/Fiocruz,
“Ensino, Cuidado e Pesquisa”, reafirmou o seu compromisso com a saúde pública e o
território, com a comemoração pelas comunidades e servidores dos seus cinquenta anos
e ações em que pulsaram a promoção da saúde e a valorização da vida; e

considerando a competência do Conselho Nacional de Saúde no fortalecimento
da participação e do controle social no SUS (Art. 10, IX da Resolução n.º 407, de 12 de
setembro de 2008).
Vem a público:
Reconhecer e prestar homenagem ao Centro de Saúde Escola Germano Sinval
Faria - ENSP/FIOCRUZ, por seus relevantes e fundamentais serviços prestados para a
construção e manutenção do SUS, por meio do trabalho e luta dos seus servidores, das
comunidades da região e da gestão participativa.
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