SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

Relato da Reunião Territórios da Cidadania

DATA: 11 de agosto de 2011.
LOCAL: Av. México, 128- 4º andar.
HORÁRIO: Início – 10h15minmin./ Término: 12h.
PRESENTES: 03 pessoas.

- Relata que existem anexos nas portarias e que são importantes de serem lidos
também.
- É interessante conversar com Quissamã para saber como o Quilombo pode
participar da Oficina que será realizada.
- Vai confirmar agenda para ida a Quissamã conversar antes com gestores
municipais.
CLARICE

Propostas:

11 de agosto de 2011.

- Apresentar a Portaria 90 aos municípios e explicar os valores destinados a cada um
deles.
- Mostrar quem está informando ou não e levantar o porquê de tais dificuldades.
- Preparar o cronograma da Oficina, encaminhar para Carina.

DANIELLE

- Que foram lidas as portarias 90, 822 e 1599.
- Fez um breve relato sobre a sua participação como ouvinte da mesa redonda sobre
“Políticas Públicas para as Comunidades Quilombolas”- CONAQ, ocorrida no dia
04/08/2011 na UERJ.
- Disse que construiu um resumo e que este aponta algumas inquietações da
Comunidade
Quilombola em algumas regiões do país que podem ser as mesmas enfrentadas pelo
RJ.

Elaborado por Danielle Cristine- Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa.
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CARINA

- Podemos continuar a trabalhar com os municípios a Portaria 90, mas priorizando os 9
municípios das regiões Norte e Noroeste.
- É preciso ter um roteiro antes de sentar para conversar com todos os municípios.
- Fazer uma roda para ouvir o grupo.
- Pensar numa data, marcar com os municípios, mandar e-mail com pauta e levar
retorno do Seminário Intermunicipal de Saúde dos Territórios da Cidadania,
ocorrido em 18/11/2011.
- Precisamos definir o que queremos deles.
- Quando for para Quissamã que a proposta seja levada pronta.
- Informar que o momento é só para realizar Oficinas e que o Seminário será apenas no
ano seguinte.
Propostas:

11 de agosto de 2011.

- Reunir todos os municípios num primeiro momento.
- Deixar apontado que depois os Grupos serão separados por municípios.
- Primeiro apresentar a experiência do município de Quissamã.
- Que as Oficinas aconteçam bimestralmente, com a primeira marcada para setembro, e
que as próximas sigam a proposta.
- Ligar para o Gestor dia 12/08 e convidá-lo para a reunião que antecederá a Oficina.

Elaborado por Danielle Cristine- Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa.

