
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 05/09/2011
Pauta: - Leitura da Ata da reunião anterior para avaliação do grupo. 
            - Apresentação pela coordenadora Fernanda Vannucci das ações 
desenvolvidas 
pela Coordenadoria de Políticas para Mulher da Secretaria de Defesa da 
Cidadania - SECID. 
           - Sugerir aos conselhos municipais inserir na pauta o "status do ODM - que 
será apresentado pelo representante do referido Conselho no Comitê ODM . 
           - Informes ao Comitê sobre: reuniões do bolsa família; parceria com o Curta 
Santos e visita ao Projeto Menina mãe – AMS. 
           - Assuntos gerais 

Presentes: Helenice Alves (COARTI/GPM); Luci Freitas (cidadã plena);  Maria Celia R 
de Freitas – SESEG; Selma Lapa – (COARTI/GPM); Celina Maria Pimentel – Instituto de
Pesca; Sandra Lucia Furquim de Campos – DRSIV/SES;  Maria das Graças Aulicino – 
SEDUC Santos; Maria José Rodrigues – COCERT/SMS; Fernanda Vannucci e Carla 
Cristina – COMULHER;  Hedda Maria G. Pinto – SECULT;  Ricardo Reis – FORUM DA 
CIDADANIA; Regina Chirico -  SOS Praias; Rosana Salvador - (COARTI/GPM) .

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (julho/11).
 Apresentação do calendário de reuniões do Bolsa Família (mapeamento) até 

12/2011 para apresentar ao comitê .
 Graça SEDUC informou ao comitê que dia 08/08 foi promovida uma reunião entre o

CME- Conselho Municipal de Educação  e as funcionárias da SMS que se 
apresentaram em agosto ao comitê com o objetivo de apresentar a ficha de 
notificação compulsória.

 Graça SEDUC lembrou ainda que informações prévias recentes do senso 
demográfico de 2010 Santos baixou no analfabetismo de 2,2% para 1,2% em 
função do número maior de mulheres escolarizadas; informou ainda que Santos 
recebeu o SELO Cidade livre do Analfabetismo. (anexo informações importantes)

 A sra Fernanda Vanucci – coordenadora de póliticas públicas para a mulher iniciou 
sua fala. Segue anexo o resumo da apresentação.

 Disse que assumiu em fev de 2009 e a partir daí pssou a dissertar sobre a 
construção de seu trabalho a frente da coordenadoria que pertence a secretaria de 
defesa da cidadania – SECID.

 Graça SEDUC salientou que as ações são informativas e não de atendimento.
 Fernanda SECID explicou que todo material criado e distribuído pela coordenadoria

apresenta os telefones e contatos do órgão que presta este atendimento.
 Na sequência dos slides, Fernanda informou do interesse de Guarujá e Cubatão 

em trabalhar em parceria com a coordenadoia na Campanha BASTA – violência 
contra mulher. Comentou ainda sobre a questão da acessibilidade precária nas 



delegacias da mulher e várias pessoas do comitê se manifestaram. 
 Zezé DST/AIDS/SMS falou sobre o plano de fiminilização do HIV verificando e a 

parceria deste com outras secretarias municipais.
 Fernanda SECID lembrou que não defende o agressor mas que ele normalmente é

“doente”. Deu um exemplo de ação de seucesso, na região do ABC paulista é 
trabalhado a questão do machismo apresentando bons resultados.

 Ela informou ianda que muitos desses dados de agressão estarão disponíveis na 
publicação do senso 2010.

 Fernanda colocou como objetivo da coordenadoria a distribuição da Lei Maria da 
Penha de uma forma mais fácil para ser compreendida por exemplo, em porsa ou 
verso.

 Continuar trabalho que vem sendo desenvolvido com o tráfico de mulheres e já o 
faz em parceria com outras secretarias municipais.

 Continuar levando assitência jurídica gratuita e itinerante a todos os bairros da 
cidade.

 Graça SEDUC cumprimentou a coordenadra por não estar fechada em gabinete 
levando o trabalho de sua responsabilidades às ruas facilitando o acesso às 
pessoas.

PROXIMA REUNIÂO – DIA 03 de OUTUBRO DE 2011.


