Ata da 2ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Formatado: Normal

Rio de janeiro, 27 de janeiro de 2012
Horário: 10:30 horas às 12:30 horas
Sala: Meu Bairro

Local: Biblioteca de Manguinhos

TIPO DE
REUNIÃO

2ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Roberto Eduardo Albino Brandão – 4ª CRE Representando Titular/Trabalhadores
Denise Maria Alves da Costa – Suplente 3ª CRE/Educação Gestão
Monique Touret Wassita – Titular UPA/Manguinhos - Saúde Gestão
Mara Touret – Suplente UPA Manguinhos – Saúde Gestão
Elyne Montenegro Engstrom – Titular Teias Escola Manguinhos/Saúde Gestão
José Leonídio M.Sousa Santos – Cooperação Social Pr/Fiocruz
Rosane Marques de Souza – Cooperação Social Ensp/Fiocruz
Ed Francis Oliveira Andrade – Suplente UPA Manguinhos/Trabalhadores
Cíntia de Lacerda Pinho de Sena –Titular UPA Manguinhos/Trabalhadores
Alex da Costa Pessoa – Titular CFVV Trabalhadores
Walmir Rosa do Nascimento – Titular CMS-Manguinhos/Trabalhadores
André Pereira Neto – Pesquisador CSEGSF/Ensp/Fiocruz
Martha Maria Ribeiro de Paula – Secretária do CGI
Nilson Nogueira Maria – Titular Segmento Religião
Elenice Pessoa Barbosa – Suplente Segmento Religião
Eloina Araujo dos Santos – Suplente Segmento Criança e Adolescente
Sidnei Francisco Martins – Titular Segmento Trabalho Cooperativo
Abimael Raimundo Alves – Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Francisco de Assis Trajano – Titular Segmento Esporte
Ilza Pereira Silva – Suplente Segmento Esporte
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Titular Segmento Idosos
Marinalva Fernandes – Suplente Segmento Idosos
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Marcelo de Carvalho Suplente Segmento Educação
Bruno Pessoa Lima – Suplente Segmento Cultura
Simone Pereira dos Anjos – Suplente Segmento Mulheres
Jane Maria da Silva Camilo – Moradora Manguinhos

Tópicos da agenda
DISCUSSÃO

Elyne iniciou a reunião dando alguns informes. Depois começou a discussão da pauta do dia: o regimento
interno, onde Elyne ressaltou a importância de textualizar o objetivo do grupo considerando as
prioridades do CGI.
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A ata da reunião anterior foi lida pela secretaria do CGI e a mesma teve algumas alterações. Rosane
comentou, mediante a leitura da ata, que os conselheiros definiram na reunião anterior que teria um
rodízio na condução das reuniões e solicitou que um conselheiro se colocasse para coordenar os trabalhos
de hoje. A Elenice se colocou para exercer esta função, conjuntamente com a Elyne.

Abimael questionou o horário e o dia das reuniões do Conselho, pois encontra dificuldade em faltar ao
serviço. Foi sugerido que todos escrevessem o dia e o horário favorável. Ficou decidido que a secretária do
Conselho irá enviar por email uma planilha para colocarem o melhor horário para as reuniões do
Conselho.

Em seguida, Rosane informou sobre o trabalho da Cooperação Social, tanto da Ensp quanto da
Presidência da Fiocruz, com a presença do Leonídio, no processo de constituição deste conselho gestor
junto ao Teias Escola Manguinho/Ensp/Fiocruzs, desde o início dos trabalhos, e do papel de assessorar os
conselheiros no momento atual. E ainda, da presença do Leonídio nesta reunião para discutir com o grupo
o papel deste conselho, como ele vai trabalhar, como deverá se relacionar com os outros conselhos do
território de Manguinhos, entre outros temas.

Elyne prosseguiu com os informes sobre o consultório na rua, que começou seus trabalhos de cuidado aos
moradores de rua em outubro de 2011, e só teve sua Portaria assinada ontem, e conforme determinações
desta portaria alguns ajustes terão que ser feitos. Também informou que o Ministro da Sáude Alexandre
Padilha, viria para a assinatura da Portaria, “inauguração” e conhecer os trabalhos do Consultório na
Rua, porém não pôde, pois ocorreram alguns imprevistos como o desabamento dos prédios no Rio e a
posse do Mercadante. Informou ainda que 4 assessores do Ministro que faziam parte da comitiva, vieram
a CFVV e foi liberado a construção para o Caps AD, e que o local para a construção deverá ser definido
rapidamente. Foram feitas algumas sugestões para o local de construção para o Caps AD, como por
exemplo, o estacionamento da UPA e o espaço do terreno em Vila Turismo próximo a creche. Esta
construção deverá ser iniciada em março de 2012. Foram feitos outros questionamentos de lugares, como
a área do CCDC e outros. O Conselheiro Nilson disse que o lugar deverá ser acessível e seguro. Outros
questionaram qual seria o lugar em Manguinhos. Por fim concordaram que o mais importante é o que o
CAPSad chegue na comunidade. Elyne vai informar na próxima reunião o andamento das negociações.
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André Pereira deu alguns informes e comentou que tem uma sala (laboratório de informática)
exclusivamente para a comunidade em Manguinhos para acesso a internet e onde são dados cursos para
os moradores ficarem a par do uso desse equipamento. Mencionou ainda as dificuldades encontradas
pelos moradores no acesso a internet devido as linhas de telefone e o baixo poder aquisitivo.

Andre,

solicitou da Elyne a liberação da sala com 16 computadores na CFVV que deve ser direcionada a
população de Manguinhos, local onde seriam dados cursos para a comunidade. Elyne disse que não teria
problema, mas que deve ser agendado um horário para a utilização da sala na CFVV.
André informou que já houve um treinamento nesta sala de informática, localizada no prédio do antigo
politécnico da Fiocruz. No Curso Saúde Comunitária desenvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC) em
2011, os alunos foram capacitados a utilizar ferramentas da informática para os trabalhos finais do curso,
voltados para informação em educação e saúde. André disse que a informática hoje em dia é um quesito
para conseguir emprego, e que o curso oferecido por ele pode ser ministrado para jovens e senhoras. Ele
ficou de enviar por email informações e possíveis datas para formação de turma.

Mara (UPA), mencionou que por conta da falta de médicos (pediatra) discutida na reunião anterior, já
está sendo providenciado a contratação de mais um médico, apesar de não ser pediatra. Informou
também que na mesma reunião houve uma reclamação quanto à falta de bancos e de uma cobertura
para a proteção dos acompanhantes de pacientes.
Foi informado que já está sendo providenciado um toldo e bancos na frente da UPA conforme foi
sugerido. Houve um questionamento sobre a falta de médicos na sexta-feira, e a Mara explicou que o que
pode ter acontecido é que com a falta de água na UPA o atendimento foi prejudicado. Vai tentar
identificar o que aconteceu e depois informar.

Rosane disse que a idéia do regimento é expressar o desejo do Conselho, assim o que for aprovado não
deverá ser modificado ao longo do mandato. Apresentou os principais blocos da proposta de regimento
enviada previamente por email: natureza e finalidade, que dizem respeito ao papel, a abrangência;
competências dos conselheiros, e quais estratégias vão ser desenvolvidas para atingir os objetivos;
organização interna, como as reuniões mensais para dar encaminhamento para as demandas, discutir
freqüência e horário. Criar grupo de trabalho para discutir temas importantes;
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As atribuições do representante, o papel do titular e do suplente que são parceiros;
Organização administrativa que diz respeito aos aspectos operacionais, da importância de uma secretaria
e executiva para, reserva de sala, disponibilidade de água nas reuniões, circulação dos informes; e por
fim, as disposições gerais. Foi solicitado que a Rosane repassasse para nós o roteiro que foi transmitido
por ela.

Leonídio lembra os espaços de participação em Manguinhos, como o conselho gestor do CSEGSF, o
conselho das clínicas de saúde, o Forúm de Manguinhos, o Conselho Comunitário de Manguinhos e por
fim, o próprio Conselho Gestor Intersetorial do Teias. E apresenta alguns tópicos para discussão: para que
serve um regimento interno, qual o papel do conselho, como deve e dá a relação com os outros conselhos,
e como esses espaços poderão se mais bem aproveitado. O CGI não existe dentro do conceito legal do
SUS. O Conselho é do território, por isso a importância de refletirmos como vamos nos relacionar com os
outros conselhos. É importante destacar que um conselho não deve assumir a pauta de outro, e que um
não está subordinado ao outro. O CGI deve sugerir um modelo de gestão participativa em Manguinhos. A
autonomia de cada conselho deve ficar clara, por isso deve haver pactuação entre os conselhos. Leonídio
disse ainda que a Intersetorialidade pressuponha uma relação de lateralidade, por isso pensar como este
conselho irá funcionar com a UPA, por exemplo. O objetivo do conselho é integrar para que possam ser
discutidas aas diversas maneiras de resolver as dificuldades e os problemas que surgem. Também é
importante ter clareza dos setores Educação e a Assistência Social dentro do Conselho, porque muitas
vezes os outros setores trazem outros focos para melhorar o entendimento. E por fim, comenta que o
conselho deve tomar cuidado para os informes não virarem pauta, tomando muito tempo da reunião.
Elyne explica o trabalho do consultório na rua. A equipe caminha pelo território, se apresenta as pessoas
de rua, fazem o mapeamento das áreas e tentam fazer o cadastro (nome, se tem família e (onde esta se
encontra, e identificação da moradia, A Equipe faz saúde e redução de danos. Os moradores de rua
doentes são levados para a CFVV e para dar continuidade ao tratamento não é necessário documentação,
atendimento para tratar a cura das drogas. Foi sugerido que o Conselho fizesse uma visita à comunidade
junto à equipe.Alex vai entrar em contato com o responsável pela equipe par agendamento.

Leonídio disse que as demandas são grandes, mas que temos que resolver o regimento interno em 1°
lugar. A Carta Magna do Conselho é o seu regimento.
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O serviço de saúde deve chegar à população. Para isso, é importante entender o seu funcionamento. A
partir desta discussão, o conselho foi convidado para visitar a UPA dia 13 de fevereiro )segunda-feira) a
partir das 9 horas para tomar conhecimento de seu funcionamento. Foi informado que a UPA tem uma
ouvidoria e que os problemas podem ser encaminhados através da caixa de reclamações, pois, às vezes,
eles nem ficam sabendo o que acontece.

Rosane disse que antes da próxima reunião vai se reunir com os conselheiros usuários para chegarem a
um consenso com relação ao regimento. Os conselheiros decidiram pelo dia 13/02/2012 (segunda-feira),
pela manhã, depois da visita a UPA. Foi informado também pela Rosane a grande ação ” Caminho da Paz
com Garantia de Direitos” que vai acontecer na Leopoldo Bulhões no dia 06 ou 13/03.

Em junho vai acontecer outra ação voltada para as olimpíadas (mais vinculada ao segmento do esporte).
Será marcada reunião envolvendo todos que moram na comunidade.

E ainda, da ação educativa contra a tuberculose pelo conselho gestor do CSEGSF em março.

Os conselheiros solicitaram crachá de identificação. Martha vai providenciá-los junto a Fiotec.

O conselheiro Alex perguntou sobre o curso voltado para os conselheiros. Rosane informou que o curso
será realizado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, sob a coordenação de Valéria Castro,
que vai tratar da gestão de políticas públicas, e que eles serão a primeira turma. A proposta é de 120
horas em encontros mensais e ao final será concedido certificado. Rosane ficou de informar o dia da
reunião para decidirem o melhor dia e o horário para o curso. E ainda, acrescentou que esta proposta faz
parte do PDTSP, que é um programa da Fiocruz de incentivo a pesquisas e projetos de pesquisadores
voltados para o Teias Escola Manguinhos. Além do curso, tem a pesquisa de saúde em Manguinhos que
vai iniciar em fevereiro, entre outros trabalhos que serão informados mais à frente.

A próxima reunião será dia 24/02 na Biblioteca de Manguinhos (sala Meu bairro), às 10 horas.
REGISTRO POR

Martha M. R. de Paula
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