
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 03/02/2014
Pauta:

1– Apresentação dos dados sobre a  AGENDA DE COMPROMISSOS DO 
GOVERNO FEDERAL – 2013 - 2016 – Metas do Município;

2 – Planejamento de 2014.
     

Presentes: Helenice Fontes Alves – DEARTI/GPM; Fernando Wagner Fernandes Chagas
– SEFIN;  Hedda Maria Grati  Pinto – SECULT;  Ana Lúcia Santos – SIEDE;  Elisabete
Ferreira Soares –  SEGES;  Simone Bernardo Gonçalves – SEDURB;  Romilda Lorenzo
Gomes Timan – SETUR;  Ernesto Bechelli – COHAB-Santos;  Celina Maria Marcondes
Pimentel –  Secret. Est. Agricultura e Abastecimento;  Andrea Mello Dresch Oliveira
Gomes – DRS-IV/Saúde; Elza Pereira dos Santos – COMMULHER;  Jaime Esteves da
Conceição – COMDEMA; Dalve Manoel Negrão dos Santos – COMEB; Adelaide Ferreira
–  COARTI/GPM; Sonia Santana – SERCOL/GPM.

Convidados: Selma Reis Lapa /Cruz Vermelha de Santos; Edson Santana do 
Carmo/Cruz Vermelha de Santos; Maria Margarida Souza/Movimento Moradia. 
 

Iniciamos a reunião com a fala da Sra. Helenice, dando boas vindas aos presentes e
apresentando a Agenda de  Compromissos do Governo Federal, com os indicadores do
município, assegurando que os mesmos serão informados e monitorados. Lembrou ainda
que os indicadores são de responsabilidade de todo o município (governo e sociedade) e
refletem o que a sociedade fez ou deixou de fazer. A coordenadora lembrou ainda que os
atuais dados se encontram no SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) e
poderá  haver  um  cruzamento  de  dados  entre  solicitações  de  financiamento  com
resultados obtidos, referentes aos ODM. A  Agenda de Compromissos é uma agenda de
prioridades do município.

Em relação aos dados apresentados sobre a Educação Básica, Sra. Beth/SEGES,
lembrou que atualmente a obrigatoriedade do ensino básico foi alterada para quatro anos
de idade. Pais não poderão se omitir em matricular  crianças com esta idade, sob pena de
serem denunciados.

Sobre os dados de saúde que foram apresentados, Sr. Dalve/COMEB propôs que a
SMS atualize -os, com urgência.

Sra. Helenice lembrou aos presentes que foi enviado e-mail para os representantes
das secretarias a fim de encaminharem dados atuais sobre as diversas políticas públicas,
para atualização no SICONV.



Os presentes apresentaram como proposta para a saúde:
 Uma parceria com a SEDUC, a fim de suscitar uma discussão sobre a importância

do parto Normal, com as jovens, para que na fase adulta, ao escolherem a forma
de nascimento de seus filhos, tenham informações aprofundadas sobre o método.

Sra. Romilda/SETUR, falou sobre uma experiência com um turista estrangeiro e da
dificuldade  de  encaminhamento.  Lembrou  da  importância  de  se  propôr  um  fluxo,
principalmente  na SETUR,  pois  os  recepcionistas  poderão se  deparar  com o mesmo
problema.  Concordamos   que  é  necessário  haver  a  divulgação  de  que  situações  de
emergências, em relação a saúde,  deverão ser encaminhados ao PS. 

Sr. Jaime, representante do CONDEMA, refletiu com o  grupo  a falta de árvores
que temos na cidade de Santos e disse-nos que acompanha de perto o plantio das 5.000
árvores, em função da implantação do VLT.

Prosseguimos  falando  da  apresentação  dos  ODM  no  Conselho  Municipal  de
Habitação. Sra. Selma/Cruz Vermelha de Santos, que realizou a tarefa, disse que fez uma
reflexão com os presentes acerca da sobrevivência do planeta. Falou sobre  humanização
e cidadania, trazendo a responsabilização de cada pessoa no processo de preservação
do planeta.  Sra.  Margarida/Movimento Moradia,  que também esteve presente naquela
AGO  (Assembléia  Geral  Ordinária),  falou  da  sua  satisfação  com  a  apresentação  e
convidou os participantes daquele conselho a participarem da próxima reunião do Comitê
ODM, que ocorrerá em 10 de março de 2014.

Sra. Margarida solicitou também que o Comitê ODM  obtenha retorno das ações
que realiza. 

Sr. Edson/Cruz Vermelha de Santos, propôs que o assunto “orçamento doméstico “
fosse inserido no currículo escolar. 

Sra. Beth defendeu que os assuntos propostos para serem discutidos na área da
educação sejam também amplamente debatidos nos lares, pois a educação tem que se
dar nos espaços formais e não formais e que a escola não deverá ser o único foco de
ação.

Finalizamos a reunião com a fala da Sra. Margarida, sobre a preocupação com a
tenda que está localizada na parte externa da Estação da Cidadania. A mesma propôs
aos presentes que se mobilizem para a reposição da mesma, se possível. Propusemos
que  haja  uma  conversa  com  os  representantes  da  ONG  Concidadania,  a  fim  de
verificarmos se há necessidade de ajuda e como poderemos fazê-la, para a resolução do
problema. Sonia e Selma farão os contatos.

 
PRÓXIMA REUNIÃO : 10 DE MARÇO DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av. Ana Costa, nº 340

Ausências Justificadas :
1 –  Maria Cláudia Ribeiro Faria – SRTE/SP
2 –  Débora dos Santos Mandaji – SESERP
3 –  Luana Li Yi Ng – SESEG
4 – Sandra Cunha – SEMAM
5 – Denice Pereira Mota – SEAS


