Rostos, Vozes e Lugares
em Guarulhos
Guarulhos construindo redes, intersetorialidades, para o desenvolvimento sustentável
e solidário em territórios vulneráveis

Breve relato do encontro intersetorial realizado em 15 de setembro de 2010
Contextualização:
Esta reunião foi marcada em 26 de agosto, logo após a visita à nossa Cidade da Dra. Mirta
Roses – Diretoria da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e idealizadora da iniciativa
Rostos, Vozes e Lugares. Na ocasião foi destacada a importância da articulação das ações
desenvolvidas pelas diversas secretarias em prol dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio em
Comunidades Vulneráveis da cidade.
Embora a intersetorialidade venha sendo construída há vários anos, faz-se necessário um
empenho sistemático e permanente dos diversos atores públicos, gestores ou não para implantá-la
efetivamente.

Encontro Intersetorial
Os diversos presentes manifestaram a importância da intersetorialidade como uma construção
permanente e que um aporte nesse sentido beneficiará e potencializará a ação de todos os setores
do governo municipal. Conforme os presentes puderam ouvir do Prefeito Almeida, que esteve
presente na reunião, “Não se faz intersetorialidade apenas com vontade individual, mas com
política de governo”.
Nesse sentido foi proposta a implantação de um Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio onde possam ser copilados os diversos projetos/ ações das várias secretarias para que
todos possam ter acesso as informações e possibilitar o monitoramento dos ODMs na cidade.
Foi levantada a questão de que cada secretaria trabalha com uma base territorial diferente, por
isso será necessário inicialmente um trabalho de aproximação das bases de dados para viabilizar um
efetivo trabalho conjunto.
Para tanto o Núcleo de Gestão da Informação da Secretaria da Saúde se comprometeu em
enviar os contornos da divisão territorial hoje adotada na secretaria (segue arquivo em anexo) dos 7
Distritos de Saúde onde o RVL está sendo desenvolvido:
1. Cabuçu,
2. Vila Galvão (com ênfase na Vila São Rafael),
3. Lavras (com ênfase na Ponte Alta),
4. Bonsucesso (com ênfase na Água Azul),
5. Cumbica,
6. São João e
7. Centro.
A partir do recebimento destes mapas, cada secretaria deverá levantar as ações desenvolvidas
em cada uma destas sete áreas e trazer para as próximas reuniões – dia 5 e 13 de outubro
(conforme encaminhamentos abaixo).
O DIT será chamado para integrar este trabalho.

Além do levantamento dos dados e indicadores foram definidas, neste momento inicial, 3 áreas
“piloto” para focar a construção intersetorial. As áreas definidas foram: Vila São Rafael, Água Azul e
Cumbica. Foi apontada também a importância de abordar os impactos do Rodoanel e a população
de rua, temas que deverão ser avaliados e amadurecidos posteriormente.

Encaminhamentos:
1- Mapear as ações desenvolvidas das secretarias em cada uma das sete áreas do RVL para
construir indicadores e identificar os ODMs em cada região (com um representante de cada
secretaria).
Data: 5 de outubro (terça-feira) às 9:h
Local: Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia

2- Articular as ações apresentadas pelas secretarias para os 7 Distritos e planejar ações
conjuntas para as 3 áreas piloto (São Rafael, Água Azul e Cumbica)
Data: 13 de outubro (quarta-feira) às 14:h
Local: Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia

Estiveram presentes nesta primeira reunião:
Sebastião Almeida - Prefeito
Carlos Derman – Secretário da Saúde
Maria Helena Ribeiro – Secretária de Serviços Públicos
Teresa Pinho – Secretária Adjunta da Saúde
Rosaria Camargo – Secretária Adjunta de Serviços Públicos
Paulo Gonçalves e Adriana Olano – Secr.Serviços Públicos
Sueli Akemi – Secr. Desenvolvimento Urbano
Fernando Santomauro e Elizabeth Affonso – Coordenadoria de Relações Internacionais
Marli Araújo e Marcondes – Secretaria de Meio Ambiente
Madalena Rodrigues, Marli Miranda, Eneida Bernardo e Emilia Broide – Secr. da Saúde
Selma Paiva e Neide – Núcleo de Gestão da Informação da Secr.Saúde
Antonia Peres- Diretora da Região de Saúde Pimentas - Cumbica
Maria Luiza Cunha – Diretora da Região de Saúde Centro
Carla Gogliano e Isabel – Secr. Habitação
Simone Bressan – CRAS Centro – Secr. Assistência Social e Cidadania
Luiz Fernando – Fundo Social de Solidariedade
Kátia Lima – Coordenadora do Orçamento Participativo
José Luis – Secretaria de Obras
Daniel Campos – Secretaria da Educação

