
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 06/05/2013
Pauta:

1 - Apresentação dos novos membros indicados para compor o Comitê Pró ODM;
2 - Contextualização do Comitê ODM aos novos membros;
3 - Planejamento (ações de mobilização).

     

Presentes: Helenice Fontes Alves – DEARTI/GPM; Luana Li Yi Ng – SEDES; Fernando
Wagner Fernandes Chagas – SEFIN;  Maria Helena Almeida Santos Paiva – SEDUC;
Hedda Maria Grati Pinto – SECULT; Ana Lúcia Santos – SIEDE; Denice Pereira Mota –
SEAS;  Anamara Simões Martins –  SECOR;  Simone Bernardo Gonçalves – SEDURB;
Gláucia Veneziano Frumento – SEPORT;  Ana Paula Valério – SMS;  Romilda Lorenzo
Gomes  Timan – SETUR;  Débora  dos  Santos  Mandaji – SESERP;  Augusto  Duarte
Moreira  Neto  – COHAB-Santos;  Cristina  Helena  Ribeiro – SESEG;  Celina  Maria
Marcondes  Pimentel  –  Secret.  Est.  Agricultura  e  Abastecimento;  Ana  Renata  de
Godoy Ferreira – DRS-IV/Saúde; Maria Cláudia Ribeiro Faria – GRTE/SP; Lygia Santiago
Santana – CMAS;  Paulo Roberto Machado Rodrigues – CMI;  Nádia Marques Trovão
Simões – CME;  Paulo  José  Oliveira – CMPDCN;  Iracema Maria  Carneiro  de  Aguiar
Menezes – CMDCA;  Jaime Esteves  da  Conceição – COMDEMA;  Odete  Cunha  dos
Santos – CMH;  Rita Rodrigues Roriz –  CONCULT;  Rose Mary Martinho de Carvalho
Azevedo – CM-PETI; Adelaide Ferreira –  COARTI/GPM; Daniel Araújo – COARTI/GPM.

Convidados: Selma Reis Lapa/Cruz Vermelha; Luci Freitas/colaboradora. 

Após  as  boas  vindas  e  as  devidas  apresentações,  Helenice/DEARTI  dá  início  aos
trabalhos do dia. Fez uma síntese do que foi o comitê no último período e apontou as
perspectivas para o futuro. Fez-se uma informação acerca das tratativas de se distribuir o
fanzine na Seduc- informação essa dada pelo  Daniel Gomes  da COARTI.

Em relação a discussão  sobre meio ambiente, Débora/SESERP falou que temos 170
pontos de descartes irregulares de lixo na cidade.  Luci Freitas/colaboradora - comentou
sobre a  necessidade de se aprovar e implementar a Lei que trata dos receptáculos nas
feiras-livres. Solicitou também, a criação do Banco de Alimentos e fez referência a um
trabalho desenvolvido por ela em consórcio com a Unifesp com  pessoas em situação de
rua.

Lucy  discorreu sobre a importância do envolvimento e a participação das pessoas nos
conselhos,  comissões  e  fóruns;  a  discussão  do  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional; o SUAS especialmente no tocante a Resolução Normativa nº 33 de dezembro



de 2012; o cronograma de ações/planejamentos dos grupos; a questão da agenda dos
mais diversos Conselhos, atualização do portal dos conselhos, etc.

Jaime/COMDEMA -  falou   da  satisfação  de  levar  a  outros  Estados  as  experiências
exitosas de Santos no tocante aos ODM's. Disse-nos também, que as ações de educação
ambiental estão nas prioridades da SEMAM.

Odete - representante do CMH - cobrou do poder público  a promessa da  criação de uma
cooperativa para  pessoas que trabalham com lixo reciclável e fez uma crítica sobre o fato
das escolas de seu convívio  não se  preocuparem com a coleta seletiva  de lixo,  fato
corroborado por  Lucy Freitas.

Paulo - do Conselho da Comunidade Negra- sugeriu que a municipalidade use mais e
melhor  os  recursos  midiáticos  na  propaganda  dos  ODM's,  bem  como  o  maior
envolvimento das Universidades.

O representante  do CMI – Paulo Roberto, sugeriu que se criem câmaras neste comitê,
aos moldes do que acontece em seu conselho.

Anamara -   representante da SECOR -  falou da satisfação de participar  do comitê e
sugeriu  que a  coordenação apresente dados,  na  próxima reunião,  a  fim de situar  os
presentes  sobre  o  melhor  caminho  a  seguir.  Fato  compartilhado  com  Simone
representante da SEDURB, Hedda - da SECULT e o  Chagas - da SEFIN.

Selma – Cruz Vermelha - diz que a estatística e o jurídico são muito importantes, mas não
mais do que o envolvimento pessoal em encarar os objetivos como uma missão universal.

Jaime propõe envolvimento das sociedades de melhoramentos nos debates uma vez que
sua capilaridade poderia diminuir a distância no desenrolar das discussões.

Os  presentes consideraram importante envolvermos os antigos participantes que tenham 
informações, dados e outras contribuições para o grupo, inclusive com a possibilidade de 
se reeditar as oficinas que foram desenvolvidas no passado.

Helenice se comprometeu em preparar  material  com a produção do último período e
apresentá-lo  na próxima reunião.

Encerramos.

Prezado (o) colega, estas são anotações da reunião. Se você discordar de algo,
por favor, modifique. Daniel.

 
PRÓXIMA REUNIÃO : 03 DE JUNHO DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av. Ana Costa, nº 340

Ausências Justificadas :
1 – Sandra Cunha – SEMAM
2 – Luciane Picotez da R. C. Ariza – SEGES
3 – Paulo Henrique Montenegro Lopes Ferreira – COMESP


