
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 05/05/2014
Pauta:

 - Apresentação do “Programa Voluntariado SABESP” pela Sra. Rosangela. 
     

Presentes:  Sandra Cunha dos Santos – SEMAN;  Romilda Lorenzo Gomes Timan –
SETUR; Rosangela de Assumpção Ramos  – SABESP; Paulo José Oliveira – CMPDCN;
Jaime Esteves da Conceição – COMDEMA; Sonia Santana –  SERCOL/GPM.

Convidados: Selma Reis Lapa/Cruz Vermelha; Edson Santana do Carmo/Cruz 
Vermelha. 

Decidiu-se não ler a Memória da reunião anterior – todos receberam via e-mail.

Sra. Rosangela iniciou sua apresentação do “Programa Voluntariado SABESP”  que tem o
objetivo  de  associar  a  Responsabilidade  Social  na  SABESP  como  agente  de
Desenvolvimento  Sustentável,  verificando  as  necessidades  da  sociedade  e  das
comunidades onde atua.

Funcionários, empresa, comunidade se organizam canalizando o tempo e o talento dos
funcionários da empresa em prol de uma causa social.

No processo dessas ações foi verificado que entre os funcionários houve aumento de
auto-estima, melhora nos relacionamentos interno e externos.

Formação de Grupo de Voluntários para a aplicação do ODM  - Ações desenvolvidas
visando promover os 8 objetivos.

São trabalhadas datas comemorativas (de Março à Dezembro) relacionando ações a um
dos objetivos do ODM.

O funcionário voluntário torna-se  “agente do milênio por um dia”, promovendo palestras,
melhoria de instalações físicas de entidades, oficinas, exibição de vídeos, campanhas de
doação e arrecadação de agasalhos, mantimentos e outros materiais.

Foram beneficiados nos últimos anos mais de 15000 pessoas(crianças, adultos e idosos).

Terminada a apresentação houve, por parte dos presentes, comentários sobre a pouca
adesão à reunião e o que se poderia fazer para dar mais foco aos trabalhos – onde atuar
com maior prioridade na cidade, como cada secretaria pode contribuir.

Houve a proposta de ser feita uma reunião não oficial para organização de metas.

Encerramos.



 
PRÓXIMA REUNIÃO : 02 DE JUNHO DAS 9H ÀS 11H

NO DEARTI – Rua  XV de Novembro, nº 195 – 3º andar

Ausências Justificadas :
1 – Ernesto Bechelli – COHAB-Santos
2 – Luana Li Yi Ng – SESEG 
3 – Elisabete Ferreira Soares – SEGES
4 – Hedda Maria Grati Pinto – SECULT
5 – Celina Maria Marcondes Pimentel –  Secret. Est. Agricultura e Abastecimento 
6 – Débora dos Santos Mandaji – SESERP
 


