Ata da 10ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias – Escola Manguinhos
Rio de janeiro, 28 de setembro de 2012
Horário: 9:00 horas às 12:00 horas
Local: Centro de Referência da Juventude

TIPO DE
REUNIÃO

10ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Emilia Maria de Andrade Correia– Titular Gestão CSEGSF/Ensp/Fiocruz
Inês Nascimento de Carvalho Reis – Titular Trabalhadores CSEGSF/Ensp/Fiocruz
Jaqueline Marques – Titular Trabalhadores 4ª CRE
Denise Maria Alves da Costa – Suplente Gestão 3ª CRE
Ana Cristina Ferreira Telles – Suplente Gestão 4ª CAS
Alex da Costa Pessoa – Titular Trabalhadores CFVV
Maria Auxiliadora Lino Freire – Suplente Trabalhadores Clinica Vila Turismo
Cátia Cristina Santos do Nascimento – Titular Segmento Cultura
Michelle Santos de Oliveira – Titular Segmento Educação
Darcília Alves – Titular Segmento Mulheres
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Geralda da Paz Almeida – Titular Segmento Saúde e Ambiente
Abimael Raimundo Alves – Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Patricia Evangelista da Silva
Itamar Tavares de Souza
Jane Maria da Silva Camilo – Moradora
Fabiana Melo Sousa – LTM/Fiocruz
Fátima Pivetta – LTM/Fiocruz
Quésia Betânia Santos – SMAS – 4ªCAS
Ernesto Gomes Imbroisi – Cooperação Social/Fiocruz

DISCUSSÃO
Informes:
 Abaixo assinado do CAPS ad – Em 18/09/12 foi levado uma carta para todos candidatos a Prefeitura. O
Alex conselheiro foi sorteado para falar em nome do CGI. Patrícia propôs que seja agendado uma ida
ao gabinete de Eduardo Paes para entrega do abaixo assinado ou que seja conversado com Daniel
Soranz para que ele veja a maneira da entrega, a própria Patricia. Elyne sugeriu entregar ao secretário
de Saúde Hans
 Patricia vai ser a representante desta reunião.
 Reunião das Mulheres de Atitude – amanhã as 15horas na casa da mulher.
 Dia 25/11/12 dia Nacional de luta contra a violência da mulher. (Elaborar no mês de outubro as
atividades).
 PDTSP – Programa da Fiocruz para o Teias. Feira de Ciências 20/10 sábado – área da frente da
biblioteca.
 Eventos para comunidade 09/10 – 10 ao 12hs- Tema Crack em Manguinhos- avisar a Mirna, avisar ao
consultório de rua para Marcelo participar desse evento.
 Elyne falou sobre o Seminário do Teias.
 Próxima reunião (outubro) Tema :Saúde na Escola.
 Houve assembleia dos profissionais da CFVV ontem 27/09.
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Programa Brasil sem miséria-bolsa família –está ligado a assistência social, uma das propostas junto
com a Cooperação Social.
Em janeiro o Teias apresentará a prestação de contas e o planejamento para 2013.
Monique – Apresentação do Território em transe em novembro.
Foi sugerido por ela uma avaliação do CGI com balanço da atuação – se foi positivo a criação do CGI.
Pode ser apresentado em dezembro na reunião de confraternização.
Fátima Pivetta convida para o dia 10/10-16horas os conselheiros e moradores para participarem da
oficina do Marcelo Firpo.
Encaminhamentos:
Encaminhar as cartas as Secretarias Municipais de Saúde, CEDAE, PAC,Educação, Cultural, HEMOPI,
Habitação sobre a falta d’água na UPA e CFVV, solicitando tempo de providências.
Quanto ao sinal na Rua Leopoldo Bulhões enfrente a Fiocruz o diretor da ENSP, Dr. Antonio Ivo já
encaminhou solicitação do sinal a CET RIO.
A Coordenadora da 4ª CAS Kezia, ficou de falar com o Vice Prefeito André .
A CFVV já comunicou a CEDAE a falta d’água. Está sendo comprado carro pipa todo dia para a CFVV.
Geralda sugeriu comunicar a Super Radio Tupi o problema da falta d’água.
Providenciar transporte para levar os conselheiros na próxima reunião que será na escola em
Bonsucesso.
Solicitar a UPA novamente a apresentação feita na reunião.
Monique pediu que solicitasse a UPA os esclarecimentos sobre o estágio para Assistência Social na
UNISUAM.
Lembrar Elyne sobre cópias de exames para pacientes na CFVV.
Dora que trabalha no segmento Esporte disse que Escola Luiz Carlos da Vila, ao lado da CFVV está em
segurança e com PM.
Patrícia sugeriu que Monique proponha uma reunião extraordinária para discutir o problema da escola
quanto a retirada de segurança e colocado PM na escola. Elyne sugeriu que essa discussão seja feita na
próxima reunião já que será sobre saúde na escola.

Pauta:












Ana Telles (4ª CAS) começou a apresentação e foi solicitado que fosse enviado para a secretária do CGI
para que a mesma repassasse para os conselheiros.
Enviar para Carla Lima (assistente Social do Nasf ) os contatos da Coordenadora da 4ª CAS, Kezia e o
email da Ana Telles para que possa ser repassado para ela as medidas que podem ser tomadas para
melhoria da população. Saber as datas das reuniões da comissão local para que a Carla Lima posa
participar.
Grupo de Idosos – café dia 05/10 às 10 hs, confirmar com Ana Telles.
Reunião toda segunda e quarta no CCDC de Manguinhos pela manhã a partir das 10horas
Michelle- Perguntas depois da apresentação. Mapeamento das famílias de extrema miséria.
Questionamento do atendimento em Ramos.
Darcília fez alguns questionamentos sobre casos da comunidade.
Saber se pode haver um convênio da 4ª CAS com a CFVV e se o Dr. Cesar pode entrar em contato com
eles.
Elyne sugeriu convidar a 4ª CAS para plantão de atendimento na CFVV através de contato com Carla
Lima.
Decidir na última terça no Fórum as pautas das reuniões do CGI.
Contatos CRAS Ramos 2573.1114/8909.1442
4ª CAS 2573.1697 email: crasramos@gmail.com
CREAS Nelson Carneiro 2573.2176 email: creasnelsoncarneiro@gmail.com
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Pauta da próxima reunião ordinária, em setembro:
Programa de Saúde nas escolas
A próxima reunião será dia 26/10/2012 na Escola, às 9 horas.
REGISTRO POR

Martha de Paula

DATA PARA
APROVAÇÃO
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