
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 06//07/2015

Pauta:
1 – Apresentação do Tema: Política Publica para as Mulheres – COMMULHER 

( Elza Pereira dos Santos e Dina Ferreira Oliveira )
2- Assuntos Gerais. 

Presentes: Hedda Maria Grati Pinto – SECULT; Sandra Cunha dos Santos – SEMAM;  
Rodrigo Salvador Lachi – SEAS;  Elisabete Ferreira Soares – SEGES;  Angelo Peres – 
SECID;  Guilherme Manzano Barbosa – SEMES; Ernesto Bechelli – COHAB; Luana Li Yi 
Ng – SESEG; Tânia Cristina dos Santos Guedes Pinto – CMAS; Elza Pereira dos Santos 
– COMMULHER; Edson Santana do Carmo – CMPDCN; Dalve Manoel Negrão dos 
Santos – COMEB; 

Convidados: Ed Carlos Pereira Nascimento – DEARTI; Patricia Gonçalves - DEARTI ; 
Maria Margarida Souza Teles – CMDU; Diná Ferreira Oliveira – COMMMULHER.

Ausências justificadas: Josselia Foutoura – DEARTI; Fernando Souza de Almeida –
SEDES; Maria Helena Almeida Santos Paiva  – SEDUC;  Debora dos Santos Mandaji –
SESERP;  Ingrid  Cabral  Machado –  SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO;  Rosangela de Assunção Ramos – SABESP; .

Reunião iniciada às 09:24 hs. com as informações de Santos ter aberto um Processo
sobre o TERMO DE ADESÃO, para ser oficializado junto a Executiva Nacional e que o Dr.
Silvio DERAT/GPM informou que não cabia mais uma cerimônia de assinatura por estar
em processo de finalização do ODM optou-se pela assinatura do TERMO DE ADESÃO de
forma administrativa.
Informa também que haverá  uma reunião no mês de setembro em Nova Iorque nos
Estados Unidos para a homologação do ODS em 2016.
Fala sobre a matriz, e fica combinado que as Secretarias vão enviar a planilha preenchida
na próxima reunião do Comitê PRO-ODM no mês de agosto.
Mostra  um  site:.http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/  que  aponta  os
dados da cidade de Santos e se compromete a buscar saber de onde foi tirado os dados
expostos no site citado.
Rodrigo (SEAS) -  fala em dar continuidade na atualização sobre o Perfil  do ODM no
Município  de  Santos,  mas  diz  que  para  que  isso  aconteça  as  secretarias  precisam
preencher devidamente a Planilha, com os dados atualizados.
Sr. Edson (CMPDCN) – pergunta se tem uma data para o inicio do ODS?
Sr. Ed Carlos – informa que esta previsto para o inicio do ano de 2016.
Sr. Dalve – pergunta como será feito a finalização do ODM?
Sr. Ed Carlos – informa que a ideia e fazer um Seminário de entrega para o Prefeito, em
meados de Novembro se assim as Secretarias colaborarem com o preenchimento da
Planilha.



Informa também que Santos deixou de ser contemplado com Premiações, pela Executiva
do ODM Brasil, por não ter inscrito nem um projeto nas premiações de Boas Praticas
ODM.

Agora a Sra. Elza inicia sua apresentação falando sobre atos do Conselho Municipal da
Mulher e Política Publica feita para mulheres.
Informa que conquistamos a Vara Especial da Violência Doméstica, mas que ainda não
temos o local,  face ser  obrigação do estado e o mesmo,  se negou ,  sendo assim a
Prefeitura  de  Santos  mesmo  não  sendo  sua  obrigação  se  comprometeu  a  colaborar
cedendo o local, que ainda não foi encontrada.

Agora a Sra. Dina inicia sua apresentação em Data Show, que esta em anexo.

O Sr. Ed Carlos finaliza a reunião agradecendo a presença de todos e como sugestão da
Sra. Dina de solicitar uma apresentação do Conselho da Juventude e Coordenadoria da
Juventude em relação as políticas públicas com foco na juventude, que provavelmente
acontecerá em setembro.

PRÓXIMA REUNIÃO : 03 DE AGOSTO (DAS 9H00 ÀS 11H00)
NO DEARTI – Rua XV de Novembro, nº 195 – 3º andar
PAUTA: Entrega da Matriz, com os 29 indicadores, pelas Secretarias;


