Ata da 29ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2014.
Horário: 09:00h as 12:00 horas
Local: Sala M do CSEGSF
TIPO DE REUNIÃO Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Darcília Alves- Conselheira Titular Moradores Segmento Mulheres
Elenice Pessoa Barbosa – Conselheira Suplente Segmento Religião
Ernesto Gomes- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Fatima Pivetta – LTM/ ENSP/Fiocruz
Inês Nascimento de Carvalho Reis - Conselheira Titular Saúde Trabalhadores CSEGSF /
ENSP/Fiocruz
Noêmia da Silva Lopes Pessoa Conselheira Suplente Saúde Trabalhadores CSEGSF/
ENSP/Fiocruz
Maria de Fátima Ferreira Lourenço- Conselheira Titular Moradores Segmento Idosos
Emília Maria de Andrade Correia - Conselheira Titular Saúde Gestão
CSEGSF/ENSP/Fiocruz
Maria Paula de Oliveira Bonatto - Museu da Vida/ COC/ Fiocruz
Norma Maria de Souza – Conselheira Titular Moradores Segmento Minorias
Patrícia Evangelista da Silva – Apoio da Gestão Participativa
Erika Arent – Gerente CFVV
Ed Francis Oliveira Andrade – Conselheiro Suplente Saúde Trabalhadores
UPA/Manguinhos
Paulo Ricardo Veras – UPA Manguinhos
Maria Helena de Souza – Moradora POC
Claudia Costa – Gerente CSE Manguinhos
Claudia Justino Raimundo – Conselheira Titular Moradores Segmento Assistência Social e
Direitos Humanos/ ACS CSE Manguinhos
Maria José Nunes de Lima – EJA/Rede CCAP
Denise Santiago Reis – ACS POC
Jane Maria da Silva Camelo – Organização Mulheres de Atitude

DISCUSSÃO



1.

No mês de abril de 2014 não houve reunião ordinária deste conselho por falta de quórum,
onde estiveram presentes apenas 4 conselheiras.

Apresentação dos participantes.

Foi solicitado por Patrícia, uma rodada de apresentação entre os participantes, pois com a chegada de
novos conselheiros muitos ainda não se conheciam.
Inês pede que Ana Lúcia fala que é jornalista do TEIAS, sobre o motivo das fotos, pede também que o
representante do jornal Fala Manguinhos Alex Vargas, fale sobre a importância e os processos de
divulgação por eles.

Alex falou sobre a Assembleia de fundação da rede de comunicação para quinta-feira dia 05/06 na
biblioteca Parque de Manguinhos.
2. Eleições
Elenice fala que seria interessante reiterar o convite aos inscritos anteriormente. Informa que a Gagui
estava com problemas de saúde, este deve ter sido o motivo de sua ausência.
Norma, propõe que cada conselheiro já eleito convide ou traga outra pessoa da comunidade para
participar do CGI.
Patrícia informa que quem decide o processo de escolha dos suplentes é o coletivo, e que não se
pode determinar quem serão os suplentes.
Inês, propõe que o Jornal Fala Manguinhos apoie e colabore com a divulgação deste processo.
Emilia fala que esta é uma questão sensível, e não se trata de falta de divulgação.
Alex Vargas, fala que este momento é de desmobilização com a chegada da copa do mundo, propõe
que não se desperdice esforço e se aglutine tudo em uma só data, eleição e posse no mesmo dia.
Roberto Pereira reitera a proposta de Alex Vargas, e afirma que isto é necessário para não decorrer
o risco de desmobilização.
Roberto Eduardo, diz que temos que está atentos ao regimento e não apenas estar preocupados
com a eleição, e que os conselheiros devem fazer o trabalho de base, que é discutir melhor sobre esta
falta de representatividade.
Inês, diz que concorda com a proposta de Alex Vargas, e que apoia a colocação de Roberto
Eduardo, resgatando a leitura do regimento para colaborar neste processo.
Terminado este ponto de pauta passamos para o seguinte:
3

Apresentação da Dra. Celina Boga sobre situação da Tuberculose em Manguinhos e do Roberto
Pereira(Coordenador geral do CEDUS).
4-

Informes:

Patrícia Fala sobre o próximo encontro do GT da Oficina sobre Politicas Publicas para a Juventude de
Manguinhos, que será no dia 06 de junho, as 10h no CRJ e convida a todos.
Dona Jane fala sobre a situação de marcação de dentista na CFVV em que os profissionais divulgam
um horário e atendem em outro completamente diferente, deixando a população desassistida, ela traz a
queixa de uma forma bastante incisiva, pois enquanto moradora e paciente desta unidade traduziu a
situação como pouco caso da profissional de saúde bucal.
Érika tomou nossa da queixa trazida pela dona Jane, e disse que tomaria providencias, pediu que
dona Jane retornasse na CFVV na próxima segunda feira para o atendimento.

REGISTRO POR

Patricia Evangelista

