Ata da 13ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2012
Horário: 09:00 horas às 12:30 horas
Sala: M

Local: Centro de Saúde

TIPO DE REUNIÃO

Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Elyne Montenegro Engstrom – Titular Teias Escola Manguinhos/Saúde Gestão
Alex Simões de Mello- Suplente Teias Escola Manguinhos/Saúde Gestão
Emilia Maria de Andrade- Titular CSEGSF/Saúde Gestão
Inês Nascimento de Carvalho Reis- Titular CSEGSF/Trabalhadores
Walmir Rosa do Nascimento – Titular CMS-Manguinhos/Trabalhadores
Celso Manso da Silva- Suplente CMS-Manguinhos/Trabalhadores
Maria Auxiliadora Lino- Suplente Clínica Vila Turismo/Trabalhadores
Denise Maria Alves da Costa – Suplente 3ª CRE/Educação Gestão
Roberto Eduardo Albino Brandão – 4ª CRE Representando Titular/Trabalhadores
Jaqueline Marques- 4ª CRE Representando Titular/Trabalhadores
Edna Enedina Silva dos Santos- Titular Segmento Assistência Social e Direitos
Humanos
Monique de Carvalho Cruz- Suplente Segmento Assistência Social e Direitos
Humanos
Nilson Nogueira Maria – Titular Segmento Religião
Elenice Pessoa Barbosa – Suplente Segmento Religião
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Titular Segmento Idosos
Marinalva Fernandes – Suplente Segmento Idosos
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Darcília Alves- Titular Segmento Mulheres
Simone Pereira dos Anjos – Suplente Segmento Mulheres
Jane Maria da Silva Camilo – Moradora Manguinhos
Ernesto Gomes- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Jorge Luis da Costa Silva- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Ariana Santos- Assessoria de Cooperação Social da Ensp
Sandra Martins- Assessoria de Cooperação Social da Ensp
Patricia Evangelista da Silva- Apoio Gestão Participativa do Teias
Pedro Lima- Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria
Maria Lucia F. Santos- Apoiadora gestão Teias
Raphael Calazans
Rachel Barros

DISCUSSÃO
A reunião começou com atraso por falta de quórum mínimo.
Informes:
Jane- 15 de janeiro, ocorrerá o primeiro fórum do movimento social de Manguinhos do ano, na escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, as 18h.
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Ariana apresenta a proposta de formato de reunião pensada pela cooperação social: a proposta é que a
reunião tenha dois momentos: um primeiro, os conselheiros apresentarem os pontos positivos e negativos da
criação do conselho e de seu desenvolvimento neste ano de 2012 e em seguida encaminhar as demandas que
foram discutidas em reuniões do conselho, mas que ainda não foram resolvidas.
Ariana diz também que a cooperação realizou um trabalho de apontar pontos positivos e negativos no
desenvolvimento do conselho, mas propõe ser apresentado por último para não realizar a indução aos
conselheiros.
Todos aceitam esse formato de reunião.
Pontos positivos e negativos do CGI em 2012:
Positivos:
Elenice- Se construiu um espaço de escuta dos moradores;
Simone- O maior envolvimento dos moradores na governança do território, e, melhorou o atendimento
na UPA;
Norma- Boa comunicação sobre a existência do CGI. Para ela muitos moradores tomaram conhecimento
deste espaço.
Darcília- Ocorreu o acesso maior aos médicos;
Roberto- Ressalta a importância de ter tido o curso para conselheiros, e acredita que seja importante ter
uma formação dentro do conselho. Propõe convidar professores para poder dar aulas no CGI. Com relação a falta
dos conselheiros as reuniões, acha que precisam procurar o motivo disto para depois tomar alguma providência.
Patrícia- Acha que foi importante a criação do espaço do conselho, diz que o grupo precisa tomar ciência
de seu peso e importância.
Elyne- A construção do conselho mesmo tendo dificuldades no território. Acha que os grupos de
trabalho precisam ser criados.
Negativos:
Norma- Acha que tem muita responsabilidade em um segmento só (minorias), e propõe a separação das
representatividades que existem dentro desse segmento;
Darcília- Acha que tem que reestruturar o conselho; mas realizar isto tem sido difícil segundo ela, devido
ao regimento. Um exemplo da reestruturação que deve ser feita em sua opinião é com relação ao início da
reunião ordinária, que só pode ter início segundo o regimento se tiver presente o quórum mínimo de mais de
50% de conselheiros, sendo de segmentos diferentes, e como os conselheiros não tem chegado no horário, a
reunião tem começado com muito atraso. A mesma acha que pode iniciar a reunião sem quórum mínimo, mas só
deliberar quando estiver o quórum estipulado.
Monique- diz que o curso de conselheiros afastou muitos conselheiros que tinham interesse no curso
por conta de solicitar documentação de escolaridade.
Patrícia- Acha que o curso de conselheiros pecou, pois não trabalhou a questão da representatividade
dos conselheiros. No CGI a representação é algo que precisa ser melhorado, e também, a interlocução com os
conselhos dos níveis acima: distrital, municipal, estadual. A mesma não concorda com palestrantes nas reuniões
do CGI, pois acha que lá não é um espaço de formação e sim de execução, de encaminhamentos e de tirar
demandas.
Simone- Propõe que o conselho convide o comandante da UPP aqui de Manguinhos para participar de
alguma reunião do conselho, para ter uma aproximação.
Maria Lucia- Diz que no dia 25 de janeiro, a equipe da UPP Social e da Secretaria de Assistência Social se
disponibilizaram para participar da reunião do conselho e apresentar a proposta de trabalho deles no território.

Encaminhamentos:
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A próxima reunião do CGI está marcada para o dia 25 de janeiro, das 9h às 17h, na ENSP, sendo manhã:
Análise de Demandas e a tarde: Apresentação da proposta de trabalho da UPP Social no território de
Manguinhos.
Secretaria executiva marcar salas para a reunião.

REGISTRO POR

Ariana Santos.
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