
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 04/06/2012

Presentes: Helenice  Fontes  Alves  – COARTI/GPM;  Ernesto  Bechelli –  COHAB/BS;
Jorge  Telésforo –  SEAS/PMS;  Celina  Maria  Marcondes  Pimentel  –  INSTITUTO  DE
PESCA;  Nívio Alves  – SEPLAN;  Liliane Claro de Rezende – SEDUC; Sandra Cunha –
SEMAM;  Silvia Rovai – SIEDI;  Sandra Furquim – DRS-IV/Saúde;  Gláucia V. Frumento
–  SEPORT;  Angélica  Pimentel  –  SEMES;  Cristina  Helena  Ribeiro –  SESEG;   Sônia
Santana – COARTI/GPM; Rosana Salvador - COARTI/GPM ; Maria Aparecida S Veiga -
CMDCA;  Jaime Esteves da Conceição – COMDEMA;  Maria Aparecida Souza Costa –
CMI; Eustázio Pereira Filho – COMAD; Rita Rodrigues Roriz – CONCULT; Dalve Manoel
Negrão dos Santos – COMEB;   Roberto de Moura – CMS; Maria de Lourdes Velasques
– CMAS  .  
Convidados:  Luci Freitas, Edméia Tronati, Maria do Carmo Borges.

Pauta: 
     

1. Leitura e aprovação da memória da reunião anterior (maio de 2012);
2. Apresentação da representante da SEDUC Sra. Maria do Carmo Borges, dos 

indicadores da educação,  para atualização do Relatório Perfil de Santos;
3. Apresentação do representante da COHAB Sr. Ernesto Bechelli , dos 

indicadores da habitação para atualização do Relatório Perfil de Santos;
4. Informes.

Iniciamos a reunião com a solicitação da coordenadora Helenice, para leitura e
aprovação do pró memória anterior,  porém, como as sugestões do Sr. Ernesto Bechelli
não deram entrada na web da prefeitura , o grupo definiu que em julho serão lidas e
aprovadas as atas de maio e junho.

Continuamos com a apresentação da representante da Seduc:
 A Sra Maria do Carmo Borges , expôs diversos assuntos , entre os quais :
 Organograma da SEDUC para que  pudessemos entender a que Departamento

estão ligados seus projetos;
 Definiu as diretrizes da Secretaria da Educação,  explicando que os projetos que

estão sob sua orientação dividem-se em quatro eixos: 
1. Conexão Cidadã;
2. Cidadania e Cultura;



3. Esporte e Saúde e 
4. Meio Ambiente .

 Apresentou os  parceiros que apóiam os projetos : SEMAM,  SEMES, SMS, SEAS,
Conselhos Municipais, Imprensa, terceiro setor e empresas privadas;

 O Sr Jaime   ,  representante do CONDEMA, questionou   por que recolhimento do
óleo usado não tem faixa e não é feito em todas as escolas;

 Maria do Carmo achou ótima a idéia e se propôs  a conversar;
 Sr. Jaime questionou  o por que do trabalho sobre drogas não ser em todas as

escolas;
 Maria do Carmo respondeu que o trabalho é desenvolvido  em quase todas as

escolas;
 Sr. Jaime trouxe para o debate , a reportagem sobre o índice de  9%  de evasão

escolar;
 Maria do Carmo respondeu que este índice se refere principalmente ao Ensino

Médio;
 Sra. Edméia conselheira do CMI e CONDEFI , questionou quais projetos que as

escolas tem com respeito ao idoso e deficiente;
 Maria do Carmo informa que em relação ao idoso existe o “Projeto Vovô Sabe

Tudo” e há também  educação de valores . Para os deficientes há o  programa
professora auxiliar de classe, em visitas domiciliares;

 A  UME Edméia leva os alunos ao ILPI – Instituto de Longa Permanência do Idoso.
 Maria do Carmo defende  que primeiro meio social é a família mas a  mesma vem

demandando  para a escola;
 Lourdes representante CMAS , sugeriu ao Conselho do Idoso para fazer contato

com a SEDUC e estabelecer parceria;
 Sra Luci colaborou com a discussão defendendo que é importante estreitarmos os

laços  das  políticas  publicas  e  conselhos  municipais,  com  relação  aos  temas
transversais (cultura, turismo, esportes, meio ambiente, assistência social, saúde,
idoso, pessoa com deficiência ), ou seja,  integração efetiva.

 Helenice agradeceu a exposição e a inclusão do logo dos ODM nos folders da
Seduc;

 Ernesto  Bechelli,  representante  da  COHAB  Santista  no  comitê,  expôs  vários
assuntos , entre os quais: 

 o papel da COHAB: na empresa, assistentes sociais , psicólogos e sociólogos , são
considerados técnicos sociais;

 O trabalho conta geralmente com 3 etapas : pré-ocupação (pré obras)  do trabalho
social,  transição e pós ocupação.  Santos não tem cadastro único (PTTS) ;

 Para montar uma Associação Jurídica é necessário ter a palavra moradia;
 Afirmou que  cooperativas,  poucas sobrevivem ;
 Movimentos  podem ter até de 150 famílias;
 Os Movimentos de Moradias precisam ser cadastrados  no Conselho de Habitação;
 Luci considera que    falta mais participação da comunidade no CMH. Também

defende um Plano de Defesa  Civil e aluguel de habitação;
 CMH precisa  de fiscalização tanto do poder público quanto da sociedade civil;
 Sobre  a  importância  da  vigilância  ,  Ernesto  informa   que  pedem para  que  as

pessoas denunciem as invasões,  mas elas se negam. As pessoas não formalizam
a reclamação;

 A presidência do Conselho de Habitação é do presidente  da COHAB, por lei;
 Lourdes  defendeu  a  importância  do  Conselho  de  Habitação  comparecer  neste

Comitê;



INFORMES GERAIS:

 Dr Eustázio reforça o convite aos presentes para participarem da Conferência do
COMAD;

PRÓXIMA REUNIÃO : 02 DE JUlHO DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av Ana Costa nº 340

Ausências Justificadas :
1 -  Ana Luiza Roma Couto Serra – DEPRN 
2- Luciene Picotez  da Rocha Coelho Ariza – SEGES
3- Hedda Maria Grati Pinto - SECULT
4- Camilla Ferreira Costa – SECOM
5 - Marco Antonio Francisco – SETUR
6 - Rosana Lara Santos Silva– SECID
7 - Rosangela de A. Ramos– SABESP


