
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 02/05/2011
Pauta: Leitura do Pró-Memória da reunião anterior; informes sobre o processo de mobilização - 
Angela Cafasso-Coordenadora do Grupo ODM 4- Reduzir a Mortalidade Infantil; propostas para 
mobilização – demais grupos; apresentação pela representante da SECOM- material de 
divulgação do Comitê; apresentação Programa Santos Novos Tempos no contexto dos ODM  – 
Márcio Lara – Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos; assuntos 
gerais.
Presentes: Sec. Marcio Lara (Desenvolvimento e Ass. Estratégicos);  Helenice Fontes Alves 
(COARTI/GPM); Luci Freitas (cidadã plena);  Tânia Maria Aguiar (SEDUC); Ernesto Bechelli 
(COHAB) – ST; Maria Celia R de Freitas – CONSEN-SESEG; Sandra Cunha – SEMAM; Jorge 
Telésforo (SEAS); Mauricio Valente – SEPLAN; Luiz Otávio Galvão – SEPLAN; Camilla Costa – 
SECOM; Rodrigo M B Minas – OAB/SP-AASP; Ariovaldo M Neves – ACREM Bas. Assoc. Club Reg. 
Met.; Eva Cristina Mendes – CMEDUC.;  José de Abreu – CONDEFI; Igor Telésforo M Blanco – 
munícipe;  Franklin F Correia – SEFIN; Isabela Castro de Castro – SECID; Angélica M Pimentel – 
SEMES;  Sandra Maria dos Santos Petty – SECULT/CONCULT; Angela Cafasso – SMS; Ivo Miguel – 
Cons. Comunidade Negra; Alessandra Prado Ferreira – Empreend. De responsabilidade social; 
Selma Reis Lapa – (COARTI/GPM); Nadir de Souza Brito – Gab da Vereadora Cassandra Maroni; 
Carlos Augusto da Costa – CMIdoso; Carlos A Alves – CMJuventude;  Rosana Salvador - 
(COARTI/GPM) .

 Helenice iniciou agradecendo a presença de todos e realizando a leitura da ata da reunião do
mês de abril de 2011 que foi aprovada por unânimidade. 

 Em  seguida  o  sr.  Márcio  Lara  –  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  e  Assuntos
Estratégicos  iniciou  sua  apresentação  sobre  o  Programa  Santos  Novos  Tempos
contextualizando no Comitê Objetivos do Milênio.

 Márcio falou sobre as ações da Secretaria  nas áreas de emprego, petróleo e gás, parque
tecnológico e Programa Santos Novos Tempos. O Programa Santos Novos Tempos tem vários
eixos que integram as diversas políticas públicas: habitação, macro drenagem, sistema viário,
recuperação ambiental,  contenção de encostas,  regularização fundiária,  dentre outros.  Fez
uma abordagem histórica da região da Zona Noroeste mencionando tratar-se de região de
mangues,  com exceção  do  bairro  Areia  Branca  e  que  em 1850  os  rios  existentes  foram
canalizados e instalados diques. Essa área era destinada para agricultura mas os proprietários
entraram com processos de loteamento e contrução de moradias. Informou sobre o estágio
atual do Programa e das dificuldades para cumprir a legislação do Banco Mundial pois trata-se
de legislação internacional. Ressalta a importância de compararmos os 4500 imóveis de luxo
em função do boom imobiliário com as 8000 unidades de interesse social que estão no projeto.
A união de forças entre governo federal, estadual e municipal tem dado esse resultado positivo,
de forma coordenada para não prejudicar as famílias no momento em que for necessário fazer
os reassentamentos.

 Após a apresentação abriu-se às perguntas e em função do tempo não foi possível responde-
las o que o Secretário se comprometeu a vir em outra oportunidade para respondê-las.

 Camila SECOM, por solicitação da Helenice apresentou ao grupo a arte do “marcador de livro”
material  de  divulgação  dos  ODM's,  com   as  mudanças  solicitadas.  O  grupo  fez  muitas
sugestões entre elas: aumentar a largura do marcador e diminuir na altura; diminuir o texto;
manter o e-mail mudando-o para a lateral do marcador; gravar o endereço eletrônico de sites



que  tratem do  assunto  ODM;  organizar  a  distribuição  vinculando  por  exemplo,  a  escolas,
universidades, livrarias, etc...; criar outros materiais como imã de geladeira; cartazes em ônibus
(Galvão  /SEPLAN  ficou  de  verificar);  utilizar  os  quadros  de  avisos  da  PMS  para  colocar
pequenos cartazes do ODM. Foi sugerido ainda pelos jovens da platéia a inclusão do comitê
no  TWITER  e  FACEBOOK;  foi  formada  uma  comissão  (Rodrigo  -OAB  e  Igor  Teléforo  -
munícipe) que junto a SECOM levará na próxima reunião uma proposta ao grupo. 

 Ainda sobre o tema divulgação a sra. Eva / CMEducação informou que caso seja desenvolvido
projeto específico de educação voltado a divulgação dos ODM's, poderá haver utilização de
verba específica do referido conselho. Serão efetuadas conversas a fim de se aprofundar este
assunto. 

 Em seguida Helenice solicitou a Angela Cafasso que falasse sobre a visita que foi realizada na
Unimed de Santos ligada ao objetivo 4. 

Como coordenadora do grupo que trabalha no “objetivo 4” fez as seguintes colocações:
1. é necessário efetuar trabalhos eficientes que ajudem na diminuição dos índicadores de

mortalidade materno infantil de Santos e região; a proposta de visita a Unimed foi um canal
para efetivar parcerias da cooperativa, secretaria/PMS e obstetras cooperados  a fim de que os
exames realizados no pré natal sejam regulares e visando também a confecção de cartilha
específica  para  atendimento  as  gestantes  com  o  maior  número  possível  de  iformações
importantes sobre gravide, parto e lactação, etc... . O objetivo da Secretaria de Saúde e do
comitê é o trabalho em rede de colaboração com os equipamentos de saúde privados da
cidade. A Unimed recebeu muito bem e sugeriu que a secretaria de saúde desenvolvesse o
material. Segundo Helenice a cooperativa se prontificou inclusive a realizar um Fórum com os
médicos  obstetras  para  tratar  do  assunto.  Outras  conversas  com  a  cooperativa  serão
agendadas. 

 Angela relatou ainda alguns indicadores sobre partos cesária e natural informando ao grupo
que a maioria das cesárias em Santos são efetuadas na rede privada. Várias pessoas do grupo
se manifestaram em relação a este assunto. Angela informou que existe na SMS um comitê
atuante de mortalidade materno infantil que realiza suas reuniões de maneira itinerante indo
inclusive,  nos  hospitais  particulares  que  possuem  maternidades.  Lembrou  ainda  que  na
secretaria apenas a SEVISA tem a função de fiscalização, orientação e autuação nos casos
cabíveis. Quando chamamos atenção da iniciativa privada pensamos na saúde pública. 

 Maurício levantou a questão do SELO ODM, que o comitê deveria retomar para premiar as
empresas que realmente  estivessem atuando em conformidade com os objetivos. 

 Ao final da reunião o sr. Ivo Miguel anunciou a platéia que a comunidade negra prestará uma
homenagem a sra. Luci Freitas.

Próxima reunião 06/06/2011. 


