Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
15 de Maio de 2014
Informes e Encaminhamentos:
Carlão - falou sobre o Ato da Luta Antimanicomial que marcado para às 12h00
Solange – Projeto Redes: burocracias, agenda com a SENAES e lançamento dos editais.
Ana Galluzzi – Relata a burocracia e as dificuldades nos órgãos da prefeitura de São Paulo
para entrega do documento para a utilização da praça para a feira das Mães.
Encaminhamento: A Rede irá fazer uma carta aberta ao Prefeito e aos Secretários com a
colaboração de todos por email para expor as dificuldades para a utilização das praças. O Léo
irá iniciar a carta e passará por email para que todos possam contribuir.

Pautas e encaminhamentos:
1) Tema da Formação continuada da Rede: Moeda Social – com Léo Pinho
Léo fez uma explicação do que é a moeda social, quando, onde ela foi criada e como é
utilizada, citou vários exemplos dentre eles a experiência do Banco de Palmas criado no
Ceará.
Obs. Devido a impossibilidade na utilização do datashow para a visualização da apresentação
do tema: “Moeda Social” o Léo irá passar a apresentação por email.
2) Avaliação / Balanço da Feira das Mães
Iniciada por Birigui e participação dos presentes.
Foram colocadas as dificuldades enfrentadas com a parte elétrica, devido à falta de
informação e conhecimento 2 caixas de som queimaram.
1 cx de som do Instituto A Casa e a outra do Geraldo.
Encaminhamento: A Rede aprovou que os dois que tiveram os problema relatados na
reunião deverão fazer orçamento do conserto e apresentar para serem ressarcidos pelo
Fundo da REDE.
Foi avaliado que é necessário investir na Infraestrutura com relação aos equipamentos de
SOM.
Ellen relatou problemas com a utilização das barracas nos locais disponibilizados para os
grupos.
Encaminhamento: Ellen informou que para solucionar os problemas com a localização e
utilização do local correto das barracas pelos grupos nas próximas feiras será realizado tudo
antecipado e terá um mapa de localização das barracas.

3) Apresentação do Livro Caixa do FRS-Fundo Rotativo Solidário da REDE por Ellen e Kátia.
Ellen e Kátia fizeram a apresentação do livro caixa (que foi passado para os presentes
conferir) , talonário e carimbo.
Elas informaram o valor que a Rede tem em caixa e que não querem ficar responsáveis por
esse valor.
Solicitaram a REDE que seja tomada uma decisão o mais rápido possível, quanto à utilização
de uma conta corrente para o valor ser gerenciado.
Foram apresentadas duas propostas:
1 - Associação Inclui Mais de Guarulhos: que custaria taxas de manutenção da conta
corrente; e
2 - Associação Cornélia de Campinas, que custaria 10% a cada entrada de valor na conta
(referente taxas do banco e contador) porque para cada saque de um valor será necessário
emitir uma NF-Nota Fiscal.
4) Projeto Redes SENAES/M.T.E
A REDE decidiu que todo o conteúdo dos materiais que serão impressos com recurso do
projeto: folderes, cartazes, cartilha e catálogo, serão elaborados pela REDE, por um grupo de
trabalho.
5) Questão em aberto para a REDE Refletir e Decidir :
Decisão sobre conta corrente para o Fundo da REDE;
Participação da REDE nas feiras;
Sobre a participação da REDE na ABRASME – Associação Brasileira de Saúde Mental.
6) Tema da Formação para a próxima Reunião da REDE será:
O Funcionamento do SICONV, SICAF e OBTV por Solange Lima e Isadora Santos
7) Data da próxima Reunião da REDE
Devido aos jogos da COPA, Feriado e disponibilidade da sala do CRP a próxima reunião da
rede será informada, assim que a agenda do local (CRP) estiver confirmada.

