Ata da 3ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias – Escola Manguinhos
Rio de janeiro, 02 de março de 2012
Horário: 10:30 horas às 12:30 horas
Local: Biblioteca de Manguinhos, sala Meu Bairro

TIPO DE
REUNIÃO

3ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Roberta Mercadante- Suplente Gestão CAP 3.1/SMSDC
Elyne Montenegro Engstrom – Titular Gestão Teias Escola Manguinhos
Maria Dalva Dantas – Titular Gestão 4ª CRE
Jaqueline Marques Tavares Oliveira - Titular Trabalhadores 4ª CRE
Ana Cristina Ferreira Telles - Suplente Gestão 4ª CAS
Alex da Costa Pessoa – Titular Trabalhadores CFVV
Edna Enedina Silva dos Santos – Titular Segmento Assistência Social e Direitos
HumanosMonique de Carvalho Cruz – Suplente Segmento Assistência Social e
Direitos Humanos
Eloina Araujo dos Santos – Suplente Segmento Criança e Adolescente
Cátia Cristina Santos do Nascimento – Titular Segmento Cultura
Michelle Santos de Oliveira – Titular Segmento Educação
Francisco de Assis Trajano de Oliveira – Titular Segmento Esporte
Ilza Pereira Silva – Suplente Segmento Esporte
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Adriana da Paz – Suplente Segmento Minorias
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Titular Segmento Idosos
Marinalva Fernandes – Suplente Segmento Idosos
Darcilia Alves – Titular Segmento Mulheres
Simone Pereira dos Anjos – Suplente Segmento Mulheres
Jaqueline de Paula – Titular Segmento Representações Comunitárias
Nelson Carlos de Oliveira – Suplente Segmento Representações Comunitárias
William Martins dos Santos – Suplente Segmento Saúde Ambiente
Elenice Pessoa Barbosa – Suplente Segmento Religião
Sidnei Francisco Martins – Titular Segmento Trabalho Cooperativo
Abimael Raimundo Alves – Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Martha Maria Ribeiro de Paula – Secretária do CGI
Rosane Marques de Souza – Assessoria de Cooperação Social Ensp/Fiocruz
Ariana Kelly dos Santos – Assessoria de Cooperação Social Ensp/Fiocruz
Patrícia Evangelista da Silva- Gestão Participativa/Teias
Jane Maria da Silva Camilo – Fórum Social de Manguinhos
Priscila Talita O. Silva – EPSJV/FIOCRUZ
Marcello de Moura Coutinho – EPSJV/FIOCRUZ

DISCUSSÃO
Informes:
Martha informa que os crachás estão sendo providenciados.
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Monique convida o CGI para participar do Fórum de Manguinhos na terça, 06 de março, na sala Meu Bairro,
às 18 horas com o tema Favela na Rio+20. E ainda, sobre o Curso de Comunicação Solidária, que vai
trabalhar redes sociais de internet, website e direitos humanos. Inscrições na Rede CCAP até o dia 16 de
março.
Martha lê e registra as devidas correções na ata da reunião anterior.
Monique sugere leitura de ata enxuta em reunião e a completa sendo enviada por e-mail.
A Coordenação dos trabalhos da reunião de hoje está a cargo da Conselheira Norma.
Marcelo, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV-Fiocruz) apresentou proposta do Curso de
Qualificação de Conselheiros, cujos alguns conselheiros do CGI já vinham participando desde o ano passado.
A proposta é que o professor junto ao conselheiro feche a programação. A construção do curso será
cotidiana, a participação do aluno é fundamental. As metodologias pensadas são todas participativas. . O
curso será realizado na EPSJV. A carga horária do curso será em torno de 120 horas. A ideia é que seja um
dia na semana e outro no final de semana. Uma das alternativas para o curso é sábado o dia inteiro,
iniciando na 1ª quinzena de abril, ou abril e maio ou ainda só em abril. Elyne propôs que uma das reuniões
do conselho conte como carga horária do curso. São apenas 30 vagas, e eles vão obedecer a ordem de
inscrição. Uma planilha foi passada para que os conselheiros colocassem suas prioridades de dia e horário,
começo e fim para o curso. A coordenação do curso vai estudar as propostas.
Elyne explica que neste mês de março, algumas equipes de saúde estão sem médicos, e que estão
aguardando a chegada de alguns residentes médicos e contratando outros médicos. Até o final de março
as equipes estarão completas. Outro informe diz respeito à negociação do CAPSad. Serão criados 4 CAPS no
Rio de Janeiro, sendo um CAPS 3 em Manguinhos, com funcionamento 24 horas tanto para o território
quanto para a Área de Planejamento em Saúde da 3.1, a princípio sendo construído em frente à UPA
Manguinhos Roberta complementa que a construção está prevista para o 1º semestre porque é um ano
eleitoral. Norma informa que na visitação feita por alguns conselheiros ao projeto consultório na rua, eles
convidaram a equipe para virem a uma reunião do CGI. Existe também uma equipe completa de
atendimento domiciliar, que a Dra. Danielle Salgado é a responsável, para atender os pacientes deficientes
demandando cuidados especiais, fisioterapeutas para atendimento. Como não temos um centro de
reabilitação usaremos o espaço da academia carioca. Proposta para abrir a academia carioca até as 18
horas e aos sábados pela manhã. As pessoas podem indicar novos pacientes.
Simone sugere colocar academia aberta embaixo do viaduto. Ilza explica que esta academia carioca é
voltada para o público da Clínica (de Família Victor Valla). Proposta de trazer outra academia aberta, mais
aberta à população, porque é uma forma de incentivar a atividade física.
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Rosane mostra o blog participação cidadã (www.ensp.fiocruz.br/participacaocidada), para informar as
notícias relacionadas ao CGI, e das inscrições online para o Curso Formação em Gestão de Projetos e
Organizações Sócio-Comunitárias. Para os moradores de Manguinhos interessados no curso, a Cooperação
Social vai ajudar na inscrição. Outro informe diz respeito ao Projeto Manguinhos Entre Garotos, que será
realizado pela ONG Arco-Íris, cujo objetivo é possibilitar o empoderamento da população LGBT de
Manguinhos.
Cátia informa que o espaço da creche em Vila Turismo está sendo fechado.
Patrícia complementa que uma parte está sendo fechada para preservar o espaço físico.
Maria de Fátima coloca que vários idosos a estão procurando e que alguns moradores acamados não
recebem visita dos agentes e nem dos médicos. Elyne disse para encaminhar para o Alex ou Cláudia o nome
e o contato das pessoas. Patrícia complementa a fala da Maria de Fátima que este é o papel de cada um de
nós, da representação. É importante retomar o contato com a base. Esse é o papel do CGI, discutir as
reivindicações. Cátia reclama da falta de pediatra na UPA Manguinhos. Patrícia diz que este problema não
é exclusivo de Manguinhos, mas de qualquer UPA. Elyne diz que vai encaminhar esse problema para a
direção da UPA e conversar com o Subsecretário de Atenção Primária, da Secretaria Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro, pois a UPA está sob a gestão dele. O papel do CGI é trazer os problemas através de seus
representantes para tentarmos resolver.

Eloina sugere que o Estado intervenha no prédio em frente ao Colégio Estadual Clóvis Monteiro porque ele
está abandonado e já foi sede de projetos governamentais, como a Embaixada da Liberdade. William
esclarece que o prédio é privado, e não governamental.
Simone informa sobre a campanha educativa contra a tuberculose dia 24/03, com várias atividades,
incluindo o grupo de teatro.
Pauta:
Rosane lê apenas as alterações realizadas no documento do regimento interno, que já foi enviado por e-mail
para leitura de todos os conselheiros. Outras sugestões foram anotadas e poderão ser enviadas por e-mail.
Elyne sugere que na próxima reunião se faça a leitura das alterações para aprovação do regimento interno
do CGI.
Propostas para a próxima reunião:
- que a ata seja mais condensada para a leitura;
- que comece a reunião pela pauta, dando os informes no final;
- que todos leiam as sugestões de alterações no documento do regimento e que o mesmo seja o primeiro
ponto de discussão na próxima reunião.
A próxima reunião será dia 30/03 na Biblioteca de Manguinhos (sala Meu bairro), às 10 horas.
REGISTRO POR

Martha M. R. de Paula
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