Ata da 35ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2014.
Horário: 09:00h as 12:00 horas
Local: Sala M do CSEGSF
TIPO DE REUNIÃO Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Ana Carolina Menezes – Profissional Residente na equipe de Nova Vila Turismo
Andrezza de Souza Picolli - ENSP
Angélica de Almeida – Moradora do Amorim
Celso Manso da Silva – Conselheiro Titular Trabalhadores CMS Manguinhos
Cinthia Cavalcante B. Silva – Agente Comunitária Dsup
Claudia Justino Raimundo – Conselheira Titular Moradores Segmento Assistência Social e
Direitos Humanos
Darcília Alves- Conselheira Titular Moradores Segmento Mulheres
Edson Alves de Menezes - CSEGSF
Elenice Pessoa Barbosa – Conselheira Titular Segmento Religião
Eloína Araújo dos Santos – Conselheira Suplente Segmento Religião
Erika Arent – Gerente da Clinica Victor Valla
Ernesto Gomes- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Eronides Oliveira Nicolau - AFARJ / RJ
Everton da Silva – Liderança Comunitária Nova CCPL em Ação
Fátima Pinho de Menezes – Conselheira Suplente Moradores Segmento Educação
Greicy KellY Pereira da Silva – Agente comunitária de Nelson Mandela
Jane Maria da Silva Camelo – Organização Mulheres de Atitude
João Carlos de Souza – Agente Comunitário de Saúde Teias-Manguinhos
Jorge Antônio dos Santos – Agente comunitário NVT
Josué Luiz S. dos Santos – Agente comunitário Vila União
Kelen Cristina da Silva dos Santos - Agente comunitária Mandela de Pedra
Leandro dos Santos Cezário – Agente Comunitário de CHP2
Luciana Ribeiro - Coordenadora da Vigilância em saúde
Marcela Vieira da Silva – Ouvidoria da Fiocruz
Maria de Fátima Ferreira Lourenço- Moradora Vila Turismo
Marize Bastos da Cunha – LTM / ENSP
Pamela M. P. Gonçalves - Agente Comunitária da Vila São Pedro
Patrícia Evangelista da Silva – Apoio da Gestão Participativa
Paulo Mauricio – Liderança Comunitária Nova CCPL em Ação
Rosana O. Cardoso Bento - Agente comunitária PJG
Wellington Osório - Liderança Comunitária Nova CCPL em Ação

DISCUSSÃO
9h - O grupo de apoio ao CGI e responsável para planejar o espaço de formação popular dos
conselheiros, trouxe para este encontro a proposta apresentada onde é especificado a participação
social na saúde em seus diversos âmbitos, seja na gestão, na execução de tarefas como profissionais da
ponta ou ate mesmo nos espaços de decisão politica.
- Iniciamos a reunião com a discussão acerca do CAPs AD, pois desde a visita do secretário no
território, não se falou mais no assunto. Edson traz para a reunião informes de como anda as
negociações do CAPs AD e diz que já não vai mais, ser instalado dentro do CRJ, o que para todos é
muito positivo, pois este espaço não é apropriado para a demanda de um CAPs AD. Ele fala que a

outra opção é de uma reforma em um espaço dentro do Abrigo Cristo Redentor, mas explica que ainda
não tem nada confirmado, pois o recurso da SMS não permite nenhuma construção e somente reforma.
Aproveita a oportunidade e explica o que é um CAPs AD e quais as instâncias que ele se divide,
e também sugere que este conselho encaminhe um documento ao Secretário de Saúde solicitando a
obra o mais breve possível.
Eronides sugere que o CAPs AD seja construído no espaço atrás da biblioteca.
Patrícia explica que este espaço é destinado a secretaria de cultura para a construção do
Anfiteatro, já com orçamento definido na EMOP.
Darcilia traz a memória toda a discussão e proposta a cerca do CAPs AD desde a gestão da Elyne, e
que houveram grandes momentos de discórdias entre as lideranças que tinham assento neste
conselho.
Patrícia fala sobre a falta de retorno para a população das informações e discussões que
acontecem no CGI, e que isso precisa ser uma prioridade dos conselheiros, e que lestes devem não só
frequentar este espaço como todos os outros fóruns, conselhos e tantos mais que fala ou atua para o
território de Manguinhos.
Gisele pede que este conselho eleja um representante de Manguinhos para participar do comitê
de ética da Fiocruz, pois a pessoa que estava indo, já não aparece há algum tempo. Informa ainda que
as reunião acontece uma vez por mês , sempre a primeira quarta-feira do mês e que a próxima será
em fevereiro de 2015. Consultado o grupo a conselheira Eloína se propôs a ir na próxima reunião.

- Informes - Edson Fala sobre a campanha samba com saúde que será vacinado contra
sarampo crianças de seis meses à cinco anos de idade. E também da semana de combate a AIDS que
será do dia 01/12/14 até 06/12/14.

- Andrezza convida a todos para um encontro no dia 06/12/14 as 10h da manhã, na Biblioteca
Parque para apresentação dos resultados da análise da água, realizado por pesquisadores da ENSP. E
em seguida haverá uma saída para uma atividade no Alemão, vai ter uma van na entrada da ENSP, para
transportar os interessados em participar da atividade.

- Terminado os informes, iniciamos o debate sobre a mudança de nomes das Equipes de Saúde, que já
era uma demanda antiga pelo fato de uma equipe muitas das vezes atenderem mais de uma
comunidade, e não apenas a que dava origem o nome da equipe. As discussões foram intensas , foram
sugeridos nomes de pássaros, plantas, pedras preciosas, cores, até que chegamos a conclusão de que
deveríamos pensar em palavras positivas em que elevassem a auto estima e descaracterizassem a
vulnerabilidade das comunidades. Saíram os seguintes nomes: Paz, esperança, solidariedade, fraternidade,
alegria, harmonia, felicidade, amor, comunhão, amizade, cooperação, riqueza, vida, bondade, grandeza,
prosperidade e igualdade.

- Propostos os nomes, cada representante das equipes vão levar estes nomes , e se
encontrarmos uma forma de escolher o nome sem que haja a necessidade de sorteio ou briga entre as
equipes. Na próxima reunião do CGI, cada representante deverá trazer um ou dois nomes destes
escolhidos dentro da equipe e uma proposta de data para a realização dos fóruns nas comunidades,
em que será apresentado os nomes, onde a equipe e os usuários juntos, cheguem a escolha do nome
que mais agradá-los.

Para encerrar, Patrícia propõe a antecipação da data da próxima reunião devido as festas de fim de
ano e pergunta qual a melhor forma de confraternização deste conselho para encerrar o ano de 2014.
Depois de muitas discussões e propostas, o grupo sugeriu uma feijoada, que será feita pelo Edson, sendo
assim, a próxima reunião será dia 19/12/14, as 9h, no CRJ, e todos que vão participar do almoço deverá
contribuir com R$ 10,00( dez reais).
Patrícia ficou responsável por solicitar a direção do CRJ a cozinha e o auditório e avisar a todos
por email.

12:30m - Encerramento.

REGISTRO POR

Patrícia Evangelista

