
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 05/03/2012
Pauta: 

 Leitura e aprovação da memória da reunião anterior (fev de 2012)
 Apresentação de trabalhos desenvolvidos pelo Comitê no mês de fevereiro
 Planejamento das ações Odm 2012.
 Assuntos gerais

Presentes: Helenice Fontes Alves - COARTI/GPM; Ernesto Bechelli – COHAB/BS; Jorge
Telésforo – SEAS/PMS;  Hedda Maria C. Pinto – SECULT;  Celina Maria Marcondes 
Pimentel – INSTITUTO DE PESCA; Camila P. Costa – SECOM; Sandra Cunha dos 
Santos- SEMAM; Luciane Picotez Ariza – SEGES; Luiz Otávio Galvão de Barros – 
SEPLAN;  Marco Antonio Francisco – SETUR;  Tânia Aguiar - SEDUC ; Alfredo Garcia 
Ferreira – CETESB; Rosangela de A Ramos – SABESP; Fausto Figueira de Melo Junior 
– CODESP; Maria de Lourdes Velasques – CMAS;  Jaime Esteves da Conceição – 
COMDEMA; Luiz Otávio Galvão de Barros – CDES, CMDU, CON-EMPREGO; Renata 
Patriani Justo – CMAE;  Elza Pereira dos Santos – COMMULHER;  Rita Rodrigues Roriz 
– CONCULT.

 Feita a leitura do pró-memória e aprovada
 CMAS sugere a participação do Comitê ODM em sua reunião na primeira terça-

feira do mês de abril – 03/04/2012
 COMMULHER sugere a participação do Comitê ODM em sua reunião na segunda 

segunda-feira de abril às 8h30 na SEPACOM – pede que a Rosana agende Casa 
para colocar na pauta do Conselho. 

 Tendo em vista a falta de membros para divisão em oito grupos, dividiu-se em 2 
grupos para o planejamento 2012, inclusive com a observação de que os ODM 
relacionam-se entre si.

 O Grupo 1 – propôs levantar os recursos existentes no município para combater a 
miséria e a fome mediante contato com ONG'S, poder público, escolas, tomando 
por base o programa Bolsa Santos – focar ações nessa linha.

 O Grupo 2 – propôs atualizar o diagnóstico do município em relação às ações 
apontadas, a fim de identificar se as mesmas atingiram seus objetivos ou em que 
estágio cada ação se encontra. As ações estão diretamente relacionadas aos 
indicadores ODM. Ficou deliberado que os representantes das secretarias/órgãos 
públicos tem o compromisso de analisar cada ação apontada no Relatório, 
pertinente à sua área de atuação e enviar ao Comitê a evolução de cada ação, 
quais os avanços/resultados frente aos ODM. Essas informações deverão ser 
repassadas por e-mail ao Comitê e na próxima reunião serão analisadas 
coletivamente.

 O Relatório encontra-se à disposição  no seguinte endereço: 
http://www.santos.sp.gov.br no lado direito (INTERESSANTE) – Relatório Perfil de 

http://www.santos.sp.gov.br/


Santos
 Foi proposto que, caso o representante não obtenha as informações em sua 

secretaria o Gabinete do prefeito fará contado com as secretarias para que 
subsidiem seus representantes com tais dados.

 Foi deliberado que o Sr. Galvão fará uma explanação de 30 minutos para 
demonstrar a evolução dos indicadores de 2007 em relação aos indicadores atuais.

 Foi informado que serão confeccionados 5000 marcadores de livro do Comitê 
ODM, custeado pelo GPM.

 Foi informado que estamos finalizando a captação de recursos para produção do 
fanzine “Geração Milênio”, o qual teve aprovação de 25% de recursos do CME, 
aguardando aprovação de apoio da CONCAIS e SABESP.

Grupos de trabalho:

Grupo 1 
Maria de Lourdes Velasques – CMAS
Celina Pimentel – Instituto de Pesca
Camila Costa – SECOM
Tânia Aguiar – SEDUC
Jorge Telésforo – SEAS
Helenice Alves – GPM
Renata Patriani – CMAE
Elza Pereira - COMMULHER

      Grupo 2 
Hedda Gratti - SECULT
Rita Roriz – CONCULT
Sandra Cunha – SEMAM
Jaime – COMDEMA
Alfredo – CETESB
Ernesto Bechelli – COHAB
Rosangela Ramos - SABESP
Luciane Ariza- SEGES
Marco Antonio Francisco – SETUR
Luiz Otávio Galvão de Barros - SEPLAN

PRÓXIMA REUNIÃO : 02 DE ABRIL DAS 9H ÀS 11H30. 

Faltas Justificadas
1 -  Rutinaldo Mesquita – SEFIN Secretaria de Finanças.
2 – Angela Cafasso – SMS Secretaria de Saúde
3 -  Maria Aparecida de Souza Veiga – CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente.
 


