
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 02/04/2012
Pauta: 

 1 - Leitura e aprovação da memória da reunião anterior. 
 2 – Apresentação por técnico da SEPLAN, de dados atualizados, do Relatório 

Perfil de Santos - http://www.santos.sp.gov.br .  
 3 - Apresentação das ações relacionadas com o Relatório Perfil de Santos pelas 

secretarias municipais/órgãos públicos. 
 4 – 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;    Marco Antonio Francisco – SETUR; 
Cristina Ribeiro – SESEG; Rosangela de A Ramos – SABESP; Nívio Alves – SEPLAN;  
Luciane Picotez Ariza – SEGES;  Maria José M Rodrigues – AIDS/SMS;  Tânia Aguiar 
Eduardo – SEDUC; Angela Cafasso – SMS;  Rosana Salvador - COARTI/GPM ;  Maria 
Aparecida S Veiga; CMDCA; Jaime Estaves da Conceição – COMDEMA;  Elza Pereira 
dos Santos – COMMULHER;  
Convidados:  Luci Freitas – Cidadã; Regina Michelucci – Cidadã.

 Dispensada a leitura da pró-memória da reunião anterior e aprovada.

 Iniciamos pelo item 4 da pauta como segue:
-  Foi informado por Hedda/SECULT que será incluido em todos impressos da 

Secretaria Municipal de Cultura de Santos o selo do ODM 8.
- Marcadores de Livro ODM, quantidade 5000,   já estão em fase de empenho e ainda 

este mês estarão sendo confeccionados. Também deverá ser definido em maio 
estratégia de distribuição. 

- Visitas aos conselhos municipais levando a mensagem ODM. Fev: CONVIDA e 
COMAD; março: CONCULT; abril: CMAS, COMMULHER e CONSEN. Cada 
representante de conselho no comitê ODM tem papel de multiplicador.

 - Elza COMMULHER solicitou ratificação no horário da reunião de seu conselho para 
às   15h.
-  Já esta na pauta das ações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal 
de Santos a criação de vídeo institucional dos ODM's.
 
 Ítem 2 da pauta – apresentação por técnico da SEPLAN – sr. Níveo dos 

indicadores  atualizados do Relatório Perfil de Santos. Foi informado pelo técnico 
que faltam alguns dados em função da não divulgação dos mesmos pelo IBGE.

           Assunto dos gráficos: população de rua/SEAS,  indicadores de saúde (com o         
auxílio das funcionárias da saúde sra Maria José Muglia e Angela Cafasso) entre outros.

 Ítem 3 da pauta – apresentação pelas secretarias municipais das informações 

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


relativas aos quadros do relatório  perfil de Santos. Iniciamos pela SEDUC quando 
sua representante sra Tânia Aguiar Eduardo apresentou diversos dados.

 Neste momento a coordenadora do grupo sra Helenice Alves sugeriu que as 
diversas secretarias ali representadas fizessem a revisão do quadro que desta vez,
seriam enviados pela secretaria do comitê às secretarias municipais; deveriam 
ainda ser classificadas as ações previstas como realizadas ou não além de ser 
incluídos no relatório novas ações que tenham relação com o ODM. Ainda lembrou 
que é necessário atualizar e quantificar as ações do relatório de 2009.

 A respomsável presente da SEDUC informou que iriam ser refeitos os quadros e 
seriam apresentados na reunião de maio.

 Foi sugerido pelo representante da SEAS sr. Jorge Telésforo que fosse feita uma 
comparação entre as metas propostas anteriormente e as que alcançamos. 
Ressaltou ainda a necessidade de previsão das metas futuras e por último sugeriu 
que as secretrias tembém apresentassem seus planos de metas da LDO.  

 A secretaria do comitê em conformidade com o grupo, definiu que o quadro 
novo deve conter: avaliação das metas já existentes com informação se 
foram ou não alcançadas além de conter qualificando e quantificando, as 
metas atuais e futuras. 

 Helenice lembrou ao comitê que em cada secretaria existe um grupo para 
levantamento e análise de indicadores. Solicitou ainda que para a próxima reunião 
seja completado o quadro, por secretaria, de maneira suscinta além de estipular 
metas.

 Antes do término da reunião foi solicitado pela representante do Instituto de Pesca 
de Santos,  sra. Celina Marcondes espaço para que na próxima reunião seja 
apresentado ao comitê um projeto que trata da utilização do rejeito de pesca na 
alimentação.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO : 07 DE MAIO DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av Ana Costa nº 340

Ausências Justificadas :
1 -  Rutinaldo Mesquita  - SEFIN - férias
2 –  Rita Roriz - CONCULT
3 – Marco Aurélio – SEDES .
4 –  Maria de Lourdes Velasques – CMAS 


