Reunião Ordinária do Comitê Gestor Municipal de Políticas para a Erradicação do Sub-registro
Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica do Rio de Janeiro
14/07/16

Local

CASS subsolo sala 03

Participantes

Bianca Santos - SUBDH/SMDS
Luiza Hood – DPGE
Flávia Marciano – HMAF
Denise Reis – ARPEN
Renata Percegoni – SME
Patrícia Tito – CECMN
Karina Pinto - SUBDH/SMDS
Francinete da Costa Pinto – SUBDH / SMDS
Denildes da Silva – CRESAM
Adelucia Marques – CRESAM
Daniela Age - SUBPSB/NPB

Pauta

Desenvolvimento

10h.

Às

Data

12h.



Apresentação do monitoramento das maternidades municipais;



Atividades dos núcleos de atendimento de Madureira e Santa Cruz;



Apresentação do folder do Comitê;



Sugestões para confecção do banner do Comitê;



Informes.

A reunião teve início pouco depois das 10h.
O primeiro ponto de pauta foi o trabalho realizado com as maternidades
municipais.
A planilha com os dados das 12 unidades foi apresentada aos presentes. Esse
monitoramento é resultado das visitas realizadas pelo comitê no ano de 2015 e
2016. Passando por ajustes a proposta é construir uma plataforma no google
onde os dados de nascimento, registros e DN retidas sejam fornecidos pelas
unidades de saúde.
Flávia Marciano, assistente social do Hospital Maternidade Alexander Fleming,
relatou que a mesma passou pela fiscalização da Corregedoria/TJRJ.
Na visita que o comitê fez à unidade, foi constatado que o horário de
funcionamento do cartório das 9h às 11h era insuficiente para o atendimento
aos recem nascidos. Após visita, o cartório passou a funcionar no horário das 9h
às 15h e está realizando a busca das segundas vias de certidão de nascimento
também de outro município através da CRC – Central de Registro Civil.
A juíza Mônica Labuto da Vara da Criança, Adolescente e Idoso do Fórum
Regional de Madureira, encontra-se responsável pelo Hospital Maternidade
Alexander Fleming. Esta orienta que as DNVs sejam retidas quando as mães não
apresentam documento de identificação civil. E, estas DNVs ficam arquivadas no
Fórum.

Esta determinação, de acordo com a assitente social Flávia Marciano, gera
problemas com as mães que retornam ao Hospital para buscar as DNVs. A
proposta para a solução deste problemas é tentativa de conseguir uma
inrerlocução com a magistrada em questão. Contando com o aval da juíza
Florentina Porto, responsável pela administração e condução dos trabalhos do
Fórum.
Foi reforçado a importância da participação dos representantes do Comitê na
articulação dos profissionais das áreas para as atividades dos "Núcleos
Regionais", Madureira e Santa Cruz.
As próximas atividades das ações sociais serão:
Fórum Regional de Santa Cruz: 02/09/16; 04/11/16; 27/01/17
Fórum Regional de Madureira: 21/11/16; 12/12/16
Os atendimentos nos meses anteriores foram, em Santa Cruz: fevereiro 48, abril
63 e julho 155 e em Madureira foram: março 64, maio 40 e julho 52.
Após a reflexão sobre ampliação de nossas atividades em outras áreas da cidade
para que possa referenciar o trabalho das instituições da sociedade civil
colaboradoras do Comitê, Patrícia Tito, da Casa Espírita Maria de Nazaré, sugeriu
uma previsão de agenda para a realização de mutirão na Zona Sul (Rocinha). E,
Denildes da Silva, da CRESAM, demostrou interesse em realizar um mutirão no
território do Complexo do Alemão. Para a realização das atividades é necessário
mapeamento do território, reuniões para informação, sensibilização,
mobilização e avaliação, juntamente com a rede local.
Sobre a distribuição do folder, foi combinado que seria através dos
representantes do Comitê, sendo assim, cada respresentante ficará responsável
para destribuir nos equipamentos.
Em relação a produção do banner, foi solicitado sugestões para fazer a arte e
para o envio das logomarcas das instituições que compõem o Comitê para
constarem no banner.
Próxima reunião do Comitê será dia: 15/09/2015, às 10h. Local a confirmar.
Rio de Janeiro, 14 de julho 2016.

