Ata da 1ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial
do Teias – Escola Manguinhos
Rio de janeiro, 15 de dezembro de 2011
Horário: 10 horas às 12 horas
Sala: Meu Bairro

Local: Biblioteca de Manguinhos

TIPO DE
REUNIÃO

1ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Darcilia Alves – Titular Segmento Mulheres
Simone Pereira dos Anjos – Suplente Segmento Mulheres
Ilza Pereira Silva – Suplente Segmento Esporte
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Titular Segmento Idoso
Marinalva Fernandes – Suplente Segmento Idosos
Geralda da Paz Almeida – Titular Segmento Saúde e Ambiente
Nilson Nogueira Maria – Titular Segmento Religião
Elenice Pessoa Barbosa – Suplente Segmento Religião
Abimael Raimundo Alves – Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Cátia Cristina Santos do Nascimento – Titular Segmento Cultura
Bruno Pessoa Lima – Suplente Segmento Cultura
Nelson Carlos de Oliveira – Suplente Segmento Representações Comunitárias
Eloina Araujo dos Santos – Suplente Segmento Criança e Adolescente
Edna Enedina Silva dos Santos Segmento Assistência Social e Direitos Humanos
Roberta Mercadante – Suplente CAP 3.1/Gestão
Elyne Montenegro Engstrom – Titular Teias Escola Manguinhos
Denise Maria Alves da Costa – Suplente 3ª CRE/Gestão
Roberto Eduardo Albino Brandão – 4ª CRE Representando Titular/Trabalhadores
Mara Touret – Suplente UPA Manguinhos/Gestão
Ed Francis Oliveira Andrade – Suplente UPA Manguinhos/Trabalhadores
Emilia Maria de Andrade Correia – Titular CSEGSF/Gestão
Inês Nascimento de Carvalho Reis – Titular CSEGSF/Trabalhadores
Noêmia da Silva Lopes Pessoa – Suplente CSEGSF/Trabalhadores
Alex da Costa Pessoa – Titular CFVV Trabalhadores
Ariana Kelly dos Santos – ACS/Ensp/Fiocruz
Mayalu Matos Silva – ACS/Ensp/Fiocruz
Martha Maria Ribeiro de Paula – Secretária do CGI
Patricia Evangelista da Silva – Gestão Participativa/Teias

DISCUSSÃO

Elyne deu inicio a primeira reunião, onde fez os agradecimentos e falou sobre a organização das
atividades para 2012. Dá as boas vindas a todos e fala sobre a coordenação do CGI que não
necessariamente deverá ser feita pela gestão do TEIAS, mas por qualquer conselheiro que assim desejar.
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Foi indicada para coordenar a reunião, Patricia Evangelista, esta aceita mais, lembrou ao grupo que ela
não é titular deste conselho, sua participação é de apoio, e sugere que coordene o grupo de forma
compartilhada com alguém que é titular do CGI e em sistema de rodízio, para que todos experimentem e
participem efetivamente na condução do grupo. Em seguida Ilza (Segmento Esporte) se prontifica iniciar
esta coordenação compartilhada.

Os conselheiros fizeram suas apresentações e falaram sobre algumas dificuldades de suas áreas.
Reafirmam o seu compromisso em traçar planejamento para uma politica publica de saúde em
Manguinhos de qualidade, através da voz da comunidade.

A UPA foi questionada sobre a falta de profissionais (pediatra) e foi perguntado se não seria esta
dificuldade pela violência.

Para que esta dificuldade não fosse questionada apenas pela UPA, Patricia sugeriu que todos os
participantes presentes fizessem uma avaliação das suas dificuldades para trabalhar no território assim
como, quais as propostas e estratégias pensadas para melhorar este serviço.
Elyne amplia esta proposta para que todos os conselheiros possam também avaliar os problemas
enfrentados pela comunidade e sugerir propostas para a solução.

Elyne sugere que seja recuperada a proposta de regimento construída pelo GT de Gestão Participativa, o
que o TEIAS têm e qualquer outra proposta que possa ser estudada para a construção do regimento
interno do CGI.
Emília ficou de encaminhar o Regimento Interno do conselho gestor de Educação e Saúde do CSEGSF para
ver o que pode ser aproveitado. Emília apresentou uma das propostas sugeridas pelo conselho gestor do
CSEGSF e como vai ser o trabalho deste Conselho nas comunidades de Manguinhos, que será passar o dia
todo na comunidade tratando de todos os assuntos. A idéia não é focar em uma única doença, mas a
primeira ação será contra a tuberculose. Aproveita para convidar os integrantes do CGI para colaborar na
construção desta ação.
Identificar os problemas para tentar solucionar. Ação dentro de Manguinhos. Qual a prioridade para
trabalhar. O Coordenador das reuniões deverá ser um morador.

Integrar o esporte, a cultura e as demais propostas.
Esclarecimento/Formação/Organização – Responsável e Prazo
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Tentar formar um grupo para que todos possam conversar entre eles como nas listas L.
Mayalu informou sobre o Curso do PDTSP - para formação de conselheiros.
Roberta Mercadante disse que a pauta da próxima reunião deveria ser “O que é saúde da família.”
Quanto à dengue explicou que estão tendo:
Reuniões Territoriais
Estratégia para dengue em Manguinhos através de Caminhada
Enfrentamento cotidiano e principais problemas
Usar o Camelo Educativo para divulgar os procedimentos para evitar a dengue.
Foi falado sobre a dificuldade da compra e distribuição das tampas para caixa d’água.
Foi votado que as reuniões do conselho deverão acontecer sempre na última sexta de cada mês, às
09horas.

A próxima reunião será dia 27/01 na Biblioteca de Manguinhos (sala Meu bairro), às 09h00min horas.
O Regimento deverá ser encaminhado por email.
Um Painel para colocarmos os Problemas Maiores.

REGISTRO POR

Martha M. R. de Paula
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