
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 02/07/2012
Pauta: 

     1 - Leitura e aprovação do pró-memória da reunião anterior 
2 - Análise do documento Final da Rio+20 - Conferência das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável 
3 - Ação local do Comitê ODM com base no documento "O Futuro que queremos" - 
Relatório Final Rio+20 

     4 - Propostas e encaminhamentos 

Presentes: Helenice Fontes Alves – COARTI/GPM; Ernesto Bechelli – COHAB/BS; 
Jorge Telésforo – SEAS/PMS; Hedda Maria C. Pinto – SECULT; Luiz Otávio Galvão de 
Barros – SEPLAN; Liliane Claro de Rezende – SEDUC; Sandra Cunha – SEMAM;   
Camilla Costa – SECOM; Sandra Furquim – DRS-IV/Saúde; Gláucia V. Frumento – 
SEPORT; Jaime Esteves da Conceição – COMDEMA;  Maria de Lourdes Velasques – 
CMAS; Elza Pereira dos Santos – COMMULHER; Renata Patriani Justo – CMAE; Olga 
Gonzalez T. Taboada – SMS; Edméia Tronati – CMI – CONDEFI; Adelaide Ferreira – 
COARTI/GPM; Sonia Santana – COARTI/GPM.

Convidados:  Luci Freitas , Jasson Leonídio dos Santos

Iniciamos a reunião com a Sra. Helenice,  coordenadora do comitê, dando boas
vindas ao grupo e comunicando a saída da Sra. Rosana Salvador do Comitê ODM.

Prosseguimos com a leitura e aprovação da ata do mês anterior.
O próximo ponto de pauta, sobre o Documento Final da Rio + 20, a Sra. Helenice

apontou aos presentes que na síntese de todos os eixos , HÁ O COMBATE A POBREZA.
Foi comentado que podemos acessar o documento pelo site da ONU. Algumas questões
que foram debatidas, não entraram no documento final, mas podemos concluir que há um
compromisso REAL  com os Objetivos do Milênio, o Brasil se colocou como país que quer
combater a pobreza. Houve uma afirmação no sentido de que a obrigatoriedade do que
está no documento, não é só dos governos e sim de cada um de nós.

Sra.  Helenice,  falou  aos  presentes  que  o  Secretário  de  Meio  Ambiente  quer
implementar a Agenda 21, juntamente com o Comitê ODM.

Sra. Luci pediu a palavra e disse que o Portal da Câmara não está muito bom e
defende que o D.O. tenha uma página de cidadania. A mesma , lembrou a necessidade
de termos no plenário da Câmara Municipal, um tradutor com habilidade em libras.

Sra. Helenice, continuou a sua reflexão, defendendo que cada pessoa que participa
de outros fóruns de discussões, que leve as mensagens de otimismo sobre os ODM's.



Sr. Galvão,  representante da SEPLAN disse que está sendo feita a análise dos
dados do IBGE, sobre áreas de habitações subnormais de Santos. Quando o trabalho dos
indicadores estiver concluído, se compromete em apresentar para o Comitê ODM.

Sr. Jorge relatou que ao  estudar a formação dos centros urbanos,  verifica-se que
há uma saída de pessoas, considerado normal. As pessoas residem em localidades mais
distantes, mas continuam a trabalhar no grande centro. Nesse sentido é importante que
se invista em transporte, rápido e eficiente, a fim de garantir a mobilidade urbana.

Mudando de pauta, Sra. Helenice passa a palavra ao Sr, Jorge , representante da
Seas.

Inicia lembrando que falará sobre o Objetivo 1 (erradicar a fome e a pobreza).
Falou sobre o estudo do hiato da pobreza, que deu origem ao Programa Bolsa

Santos.  Hoje temos 135 famílias,  8 famílias foram suspensas e 127 receberam até a
presente data $12.220,00.

Sra.  Lourdes,  representante  do  CMAS questionou  sobre  os  programas  de
transferência de renda do município. Afirmou que todos estão sendo reduzidos, e gostaria
de saber o porque. 

Sr. Jorge disse que vai se aprofundar para dar as justificativas, mas a princípio,
pode  afirmar  que  das  famílias  atendidas,  algumas  estão  com  renda,  ou  seja,  estão
trabalhando.

Finalizando  a  apresentação,  Sr.  Jorge  falou  ao  grupo  que  está  propondo  uma
reformatação a Lei do Bolsa Santos e assim que estiver pronta, vai afirmar que a mesma
obteve aprovação no Comitê ODM.

INFORMES:
 Sandra Furquim, representante do DRS-IV/Saúde solicita que conste na ata sobre
a saída da Sra. Rosana Salvador. Considera uma grande perda para o grupo;
 Edméia, representante do CMI e CONDEFI propôs que façamos uma carta à Sra.
Rosana, com cópia para o DRH, afirmando sobre a sua contribuição para o Comitê ODM;
 Paulo, funcionário da SEMAM, vai fazer uma apresentação no CONDEMA , sobre a
Rio + 20, na quarta-feira, dia 04/07/12.

PRÓXIMA REUNIÃO : 06 DE AGOSTO DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av. Ana Costa, nº 340

Ausências Justificadas :
1 - Celina Maria Marcondes Pimentel – INSTITUTO DE PESCA
2 – Rosangela de A. Ramos – SABESP
3 – Maria Claudia Faria – GRTE/SP
4 – Cristina Helena Ribeiro – SESEG
5 – Rutinaldo Mesquita – SEFIN
6 – Luciane Picotez da R. C. Ariza - SEGES

 


