
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 11/08/2014

Pauta:
 1- Sra. Celina - DEARTI/GPM - Apresentação das ações para reativar o Conselho de
Segurança Alimentar e breve relato sobre PPAC - Programa Prefeito Amigo da Criança; 
 2- Apresentação pelo Sr. Rodrigo da Secretaria de Assistência Social sobre o Objetivo 1 -
Metas e Ações.

Presentes: Fernando Souza de Almeida – SEDES; Sandra Cunha dos Santos – SEMAM;
Ana Lúcia Santos –  SIEDI;  Rodrigo Salvador  Lachi  –  SEAS;  Angelo Peres –  SECID;
Simone  Bernardo  Gonçalves  – SEDURB;  Romilda  Lorenzo  Gomes Timan – SETUR;
Débora dos Santos Mandaji – SESERP; Ernesto Bechelli – COHAB-Santos; Luana Li Yi
Ng - SESEG; Ingrid Cabral Machado - Secret. Est. Agricultura e Abastecimento ;Tania
Cristina dos Santos Guedes Pinto – CMAS; Maria Regina Freire – CMI; Renata Patriani
Justo - CMAE;  Elza Pereira dos Santos – COMMULHER; Marilene  Rabelo de Santana
Leonel – CMDCA; Leandro Borges Taveira – CMJ.

Convidados: Flavio  Santana/DEARTI-GPM;  Ed  Carlos  Pereira  Nascimento/DEARTI-
GPM; Denice Pereira Mota /SEAS; Maria Margarida Souza Teles /Movimento de Moradia;
Celina Isabel da Encarnação/DEARTI-GPM; Edson Santana do Carmo/Cruz Vermelha;
Patrícia Gonçalves/DEARTI-GPM; Sonia Santana/DEARTI-GPM.

Sr. Flávio Santana inicia a reunião justificando a ausência da Sra. Jossélia.

Sr.  Ed  Carlos  fala  sobre  o  ODM,  relata  ter  conversado  com Sra.  Helenice  sobre  os
indicadores e disponibiliza o material no Portal da Agenda Pública. Diz ainda que a cidade
de Santos nunca foi contemplada com o Prêmio ODM. Propõe políticas que o município já
contempla  como:  “Sala  do  Empreendedor”,  “Rede  Família”,  “Viva  Leite”,  “Escola  em
Tempo Integral”, que poderiam ser apresentadas.

Sra. Celina faz uma breve apresentação sobre o PPAC - Programa Prefeito Amigo da
Criança.  Fala  sobre  os  objetivos  e  as  ações  feitas  para  as  crianças e  adolescentes.
(Apresentação anexa)

Sr. Ed Carlos explica a metodologia aplicada no PPAC  Informa que o CMDCA é quem
comanda  o  programa  e  o  DEARTI  dá  apoio.  Diz  também  que  o  Plano  Decenal  do
CONANDA tem que se adaptado à cidade.

Sra.  Celina  justifica  o  porquê  ser  Belo  Horizonte  referência  nacional  em  Segurança
Alimentar e comenta sobre os programas ecologicamente sustentáveis, informando que



houve mudança de cultura, de educação.

Sr. Fernando, faz uma apresentação sobre segurança alimentar. (Apresentação anexa)

Sra. Ingrid/Secretaria de Agricultura diz conhecer projeto de uma ONG e se compromete
em  fazer esse contato.

Sra.  Celina  pede  que  Sr.  Fernando  complemente  o  que  falou  anteriormente  sobre  o
processamento e beneficiamento do pescado em nossa região.

Sra. Romilda/SETUR questiona se a dinâmica da escola exige uma abordagem diferente.

Sra. Celina fala sobre os agrotóxicos nas verduras e comenta sobre a visita ao Banco de
Alimentos de Itanhaém  com o  Sr. Fernando e o Sr. Ibere em 15/08/14.

Sra. Romilda/SETUR pergunta sobre a mudança de cultura em Belo Horizonte.

Sandra/SEMAM pergunta para Sra. Ingrid se isso será feito nas escolas estaduais.

Ed Carlos pede que todos encaminhem os documentos para o Portal. Fala em divulgação
no Portal.

Ed Carlos fala que o munícipe de uma forma geral não sabe o que é ODM e propõe ações
para que essa informação chegue à população. 

Sr. Fernando fala sobre a tratativa que envolveu Guarujá e Itanhaém sobre a instalação
de  uma  UBP (Unidade  de  beneficiamento  de  pescado)   com  o  objetivo  de  fornecer
pescado processado para posterior fornecimento em outros municípios como Santos e
Guarujá. Falou também sobre o Banco de alimentos que visa o fornecimento de produtos
da agricultura familiar.  Citou também a importância dessa temática na Prefeitura e de
interação com a sociedade civil, alegando ser fundamental a sociedade civil e o poder
público trabalharem juntos.

Finalizando, Sr Fernando apresenta uma proposta do CONSEA na PMS e diz que se faz
muito importante a participação da sociedade. Fala sobre economia solidária.

Rodrigo faz apresentação sobre o objetivo nº 1 do ODM. (Apresentação anexa)

Propostas de pauta para próxima reunião: ODM itinerante em outubro / apresentação da
CATI 
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