
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 02/09/2013

Pauta:
1 - Leitura do Pró Memória de agosto de 2013 
2 - Exposição das Sras. Selma e Sonia sobre os painéis
3 - Verificar as pendências e os relatos das atividades nos grupos
4 - Data da apresentação no COMVIDA
5 - Confirmação dos participantes na AGO do COMMULHER

Presentes: Helenice Fontes Alves –  DEARTI/GPM;  Luana Li  Yi  Ng –  SEDES;  Maria
Helena Almeida Santos Paiva – SEDUC;  Hedda Maria Grati Pinto – SECULT;  Sandra
Cunha – SEMAM; Ana Lúcia Santos – SIEDE; Simone Bernardo Gonçalves – SEDURB;
Dorlan  Jorge  dos  Santos  – SEPORT;  Ana  Paula  Valeiras  –  SMS;  Romilda  Lorenzo
Gomes Timan – SETUR; Débora dos Santos Mandaji – SESERP; Cristina Helena Ribeiro
– SESEG;  Celina  Maria  Marcondes  Pimentel  –  Secret.  Est.  Agricultura  e
Abastecimento; Elza Pereira dos Santos – COMMULHER; Jaime Esteves da Conceição
– COMDEMA;  Adelaide Ferreira –  COARTI/GPM;  Selma Reis Lapa –  SERCOL/GPM;
Sonia Santana -  SERCOL/GPM.

Convidados: Edson Santana do Carmo/Cruz Vermelha de Santos; Jasson Leonildo dos 
Santos/Cruz Vermelha de Santos; Luci Freitas/colaboradora; Maria Margarida 
Souza/Movimento Moradia. 

 Iniciamos a reunião com as apresentações e as justificativas de algumas 
ausências.

 Realizamos leitura do Pró Memória de agosto e fizemos as alterações. 
 Sra. Luci/colaboradora elogiou a  postura de anunciarmos as justificativas de 

ausências.
 Sra. Selma/SERCOL cobrou a confecção do banner que terá a arte feita pelo 

Depto. de Marketing da Secor (Secretaria de Comunicação e Resultados) e será 
pago com verba da “Cruz Vermelha de Santos”. Helenice/DEARTI explica as 
dificuldades do Depto. em questão e promete que o trabalho estará feito para o 
mês subsequente. Assegurou ainda, que a secretaria em tela está disponível para 
divulgar as ações do Comitê ODM, bem como tudo que acontece na cidade de 
Santos.

 Sra. Luci elogiou o trabalho da SECOR, em colocar  jornalista na Casa dos 
Conselhos.



 Lembramos da publicação dos componentes do Comitê ODM no Diário Oficial e os 
presentes solicitaram que encaminhássemos a mesma por e-mail. 

 Sras. Selma e Sônia apresentaram a proposta dos painéis. Falaram que até o final 
de 2013, pretendem colocar um objetivo do milênio a cada quinze dias. No ano de 
2014, a proposta consiste em trabalhar com um objetivo por mês. Solicitaram aos 
presentes que tragam matérias que sejam compatíveis com a temática ODM.

 Sra. Adelaide/DEARTI comentou que há várias possibilidades de utilizarmos os 
painéis, convidando os diversos Conselhos para conhecerem os mesmos e 
realizarmos rodas de conversas.

 O Sr. Edson, representante da Cruz Vermelha, propôs a realização de uma 
“caminhada” a fim de divulgarmos os ODM's.

 Sr. Jaime/COMDEMA apoiou a ideia de confeccionarmos painéis itinerantes, a fim 
de serem disponibilizados principalmente nas sociedades de bairros.

 Sra. Margarida corroborou com a proposta de Adelaide e se propõe a falar com o 
Movimento de Moradias.

 Na sequência Sra. Elza comunicou aos presentes sobre o curso que será 
desenvolvido pelo COMMULHER: “FORMANDO CIDADÃOS”. Propôs que o 
Comitê Pró ODM participe da formação. Confirmamos também a presença do 
Comitê Pró ODM na Assembléia Geral Ordinária do Conselho da Mulher, no dia 09 
de setembro, com as presenças de Helenice e Elza. 

 Na AGO do COMVIDA, que se realizará em 10 de setembro de 2013 às 16h na 
Prodesan, participarão: Sandra, Romilda e Edson Santana.

 Prosseguimos com Helenice comunicando aos presentes sobre a reunião que foi 
realizada com o Sr. Michel Kabach, presidente do Sesi Santos. Helenice relembrou 
que o prefeito, quando assume o cargo, participa de uma reunião em Brasília e 
recebe a “Agenda de Compromissos ODM”. Hoje a Agenda está no Portal do 
Seconvi e deveremos registrar as ações e estabelecer as metas do governo 
municipal.

 Sr. Jaime comentou com os presentes a importância da regionalização dos ODM's.
 Adelaide e Helenice falaram que a oficina que é organizada pelo Movimento “Nós 

Podemos”  será para a região e ampliará a divulgação dos ODM's.
 Prosseguimos fazendo a divisão por grupos e posterior  apresentação.

GRUPO DE MOBILIZAÇÃO:
- Sra. Elza falou sobre a Semana da Mulher e da assinatura de 2000 pessoas solicitando 
a implantação da “Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.
- Sra. Luci propõe que façamos um trabalho com crianças do município. Sra Elza 
corrobora e propõe também com as universidades.
- O grupo lembrou que a Sra. Selma possivelmente  começará um trabalho nas escolas 
da rede municipal. A mesma disponibilizou-se a participar  do Conselho Municipal de 
Educação.
- Em relação ao muro da Estação da Cidadania, há proposta do mesmo ser pintado com 
os 8 ícones dos ODM's. Todos concordaram. 
- O grupo propôe também que voltemos a solicitar às secretarias que coloquem os ícones 
nos ofícios e que utilizemos o verso do holerith dos funcionários públicos para falarmos do
Comitê. Sra. Margarida comprometeu-se em agendar no Conselho Municipal de 
Habitação  na última terça feira de outubro às 19h, para falarmos do Comitê. A AGO se 
realiza na Rua Hugo Maia, no Canteiro de Obras da COHAB.
- Realizar contato com o Sindicato dos Condomínios a fim de divulgarmos os 8 Objetivos 
do Milênio.
- Fazer atividades no novo Centro Cultural da Zona Noroeste.



GRUPO DAS AÇÕES:
- Comprometeram-se em fazer um fichário  com as boas práticas da região.
- Trazer representantes de diversas ONG's ou empresas que realizem boas práticas para 
apresentá-las nas reuniões do Comitê ODM.
- Vão tentar formar um grupo interno, para contato através de e-mails entre os 
representantes do Grupo das Ações.
- Propuseram  também que cada pessoa que atua em uma frente de trabalho, que faça a 
divulgação dos Objetivos do Milênio, sempre que possível.
- Implementar a publicação do Comitê ODM no “Portal dos Conselhos”.
- Tentar a publicação de “tirinhas” nos jornais da cidade, bem como o D.O. Em havendo 
possibilidade, solicitar um encarte no D.O.
- Buscar algum patrocínio para a confecção de camisetas, para a futura caminhada, ou 
qualquer outra atividade.
- Fazer um vídeo institucional para ser apresentado nos cinemas, antes das sessões.

GRUPO DE INDICADORES:
- Criar um grupo de e-mail, com os contatos de todos os membros do Comitê ODM, a fim 
de facilitar a comunicação.
- Há poucos indicadores sobre Meio Ambiente, assim sendo, o grupo vai abrir para novos 
indicadores.
- Solicitar a vinda dos representantes das diferentes políticas, a fim de atualizarem os 
indicadores.

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

Ausências Justificadas :
01 – Fernando Wagner Fernandes Chagas – SEFIN
02 – Denice Pereira Mota – SEAS
03 – Augusto Duarte Moreira Neto – COHAB-Santos
04 – Ediméia A. M. Trovati – CONDEFI
05 – Rosangela de Assumpção Ramos – SABESP
06 – Luciane Picotez da R. C. Ariza – SEGES
07 – Maria Cláudia Ribeiro Faria – SRTE/SP
08 – Gislaine Correa Soriano – COMVIDA 
09 – Odete Cunha dos Santos – CMH


