
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 07/07/2014
Pauta:

 - Uma proposta de adoção de uma matriz lógica para mapeamento das metas e 
do processo ODM.

Presentes: Maria Helena Almeida Santos Paiva - SEDUC; Hedda Maria Grati Pinto 
SECULT; Rodrigo Salvador Lachi - SEAS; Elisabete Ferreira Soares - SEGES; Ernesto 
Bechelli - COHAB-Santos; Luana Li Yi Ng - SESEG; Celina Marcondes Pimentel - 
Secret. Est. Agricultura e Abastecimento; Maria Claudia Ribeiro Farias - SRTE/SP; 
Denice P. Mota - SEAS; Elza Pereira dos Santos - COMMULHER; Marilene Rabelo de 
Santana Leonel - CMDCA;Jaime Esteves da Conceição - COMDEMA; Jossélia Fontoura -
DEARTI, Ed Carlos Pereira Nascimento -  DEARTI; Alana Prates -  DEARTI; Daniel 
Lemos Agostinho - DEARTI; Marcia Cristina Paraguai Araújo - DEARTI.

Convidados: Edson Santana do Carmo (Cruz Vermelha); Flavio Santana (Dearti); 
Margarida Souza Teles (Movimento de Moradia); Selma Reis Lapa (Cruz Vermelha). 

Srª Jossélia começou a reunião apresentando a Srª Alana que faz o “Portal dos 
Conselhos” (DEARTI); o Sr. Ed Carlos do Processamentos de Dados (DEARTI) e a Srª 
Marcia Paraguai (DEARTI) que está substituindo a Srª Sônia da “Estação da Cidadania” 
nesta reunião.
Sr. Ed Carlos apresentou no Data Show, um resgate da Planilha ODM 2012 e a Proposta 
de uma Matriz Lógica para mapear todos os indicadores e Processos do IBGE; comentou 
sobre a reunião ocorrida em Belo Horizonte, Prêmio Abrinq, Prefeitura Amiga da Criança 
que está sendo feito um contato com a Fundação Dom Cabral para possível consultoria 
junto à Prefeitura de Santos.
A Srª Denice/SEAS comentou que a Fundação Vanzoline fez uma capacitação para 
funcionários da Prefeitura na área de Gestão de Qualidade e estão sendo implementados 
indicadores de desempenho, a primeira fase já está concluída, porém uma segunda fase 
não está sendo continuada.
Srª Maria Helena/SEDUC disse que o investimento para indicadores foram extremamente 
utilizados e a secretaria passou para funcionários da educação.
Sr. Jaime/COMDEMA gostaria de ter um grupo para fazer os dados e jogar no sistema.
Sr. Edson/Cruz Vermelha disse que as pessoas tem que ter cabeças diferentes e que as 
secretarias devem ter seus planos e metas para ter seus indicadores.
Srª Luana/SESEG, falou sobre os Projetos e os Programas de Mortalidade Infantil e avalia
os indicadores.
Srª Maria Claudia SRTE/SP, se sente sozinha porque não consegue tirar estastísticas 



sobre as planilhas, não consegue compartilhar com outras pessoas do grupo.
Sr. Ed Carlos propôs a criação de um grupo para facilitar a difusão do assunto ODM junto 
aos integrantes da prefeitura e das entidades civis através de email, propõe criar um email
para democratizar o ODM para receber as informações e passou seu email 
(edcarlos@santos.sp.gov.br).
Srª Jossélia explica a idéia do Sr. Ed Carlos sobre os dados em cada secretaria e disse; 
não importa quem vai estar aqui e sim ter os dados em tempo real, a matriz que ele 
proprõe, mensurar os dados é muito importante aplicando os programas para conseguir 
melhorar objetividade, ação e praticidade; a ODM é ação é prática, a ODM é interagir com
o município.
Srª Jossélia falou que vai conversar com a Secretaria de Comunicação para conseguir um
espaço para ODM; e propôs que cada secretaria publicasse sua Matriz no Portal.
Srª Selma Lapa/Cruz Vermelha comentou: O conhecimento tem que circular, a tecnologia 
só é importante se estiver a serviço da sociedade, nós temos que nos apaixonar.
Srª Jossélia terminou a reunião agradecendo à todos e agendando a próxima reunião 
para o dia 11 de agosto de 2014.

 


