
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 07/11/2011
Pauta: - Leitura da Ata da reunião anterior para avaliação do grupo. 
- Apresentação 
1. Apresentação da avaliação dos indicadores ODM - SAÚDE, pela representante 
da Secretaria Municipal da Saúde de Santos. 
2. Apresentação das ações de mobilização do Comitê no mês de outubro/2011. 
3 . Assuntos gerais. 

Presentes: Helenice Alves - COARTI/GPM; Selma Lapa – (COARTI/GPM); Ernesto 
Bechelli – COHAB/BS; Jorge Telésforo – SES/PMS;  Hedda Maria C. Pinto – SECULT;  
Celina Maria Marcondes Pimentel – INSTITUTO DE PESCA; Camila P. Costa – SECOM; 
Angela Cafasso R Neto – SMS;  Sonia A S Kielwagem - (COARTI/GPM); Rosana 
Salvador - COARTI/GPM .

 Apresentação dos indicadores da Saúde: Angela contou o histórico dos indicadores 
saúde/ODM , falando sobre a criação dos dados para o SIG – Sistema de Informações 
Georeferenciais/ Santos.

 A apresentação refere-se aos ODM's 3, 4 e 5. Muito boa, causando mutios 
questionamento. Apenas foi possível concluir o objetivo 4.

 O grupo definiu como prioridade para 2012 colaborar na pesquisa de possíveis parceiros 
para patrocínio da cartilha da gestante criada pela SMS. Procurar preferencialmente Banco
do Brasil, Caixa Federal e Petrobrás pois são os responsáveis pelo patrocínio nacional.

 Camilla SECOM sugeriu falar com Adalberto/ SECOM sobre a possibilidade de uma 
campanha de mídia para a motivação das gestantes em relação ao parto normal. Angela 
sugeriu que o comitê ODM buscasse apoio da FEBRASCO – Federação Brasileira dos 
Ginecologia e Obstetrícia para essa campanha.

 Rosana sugeriu que no mês de dezembro fosse proposto ao comitê a mudança da data de
segunda para um outro dia que não tivesse reunião de conselhos municipais.

 Jorge Telésforo sugeriu que fosse fomado um grupo mínimo para compilar todos os 
indicadores das secretarias municipais para alimentar o SIG/SANTOS. Esse grupo deve 
garantir presença nas reuniões mensais do comitê pró ODM de Santos.

 Rosana falou ao grupo sobre as visitas ao bolsa família realizadas no mês de outubro e 
reforçou a idéia que é necessário que outros integrantes se envolvam no trabalho.

 Helenice falou sobre a Cartilha ODM para crianças e adolescentes, criada pela SECOM, 
que será apresentada provavelmente na próxima reunião do CME para parceria de 
patrocínio.

Próxima reunião ODM  -  05 de dezembro
Será nossa última reunião do ano portanto fundamental a presença de 
todos.


