
PRÓ-MEMÓRIA
COMITÊ PRO-ODM SANTOS

Reunião realizada em: 05/10/2015

Pauta:
 1- Entrega da Matriz, com os 29 indicadores, pelas Secretarias; 
 2- Assuntos Gerais.

Presentes:  Hedda Maria Grat Pinto –  SECUT;  Sandra Cunha dos Santos –  SEMAM;
Rodrigo Salvador Lachi – SEAS; Débora dos Santos Mandaj – SESERP; Ernesto Bechelli
–  COHAB; Tãnia Cristina dos Santos Guedes Pinto –  CMAS; Eugênia Salgado Granja-
COM-EMPREGO; Dalve Manoel Negrão dos Santos – COMEB;

Convidados: Ed Carlos Pereira Nascimento/DEARTI-GPM; 

Ausências  Justificadas:  Jossélia  Fontoura  –  DEARTI;  Mariana  Munayer  –  SETUR;
Luana Li Yi Ng – SESEG; Edson Santana do Carmo – CMPDCN; 

Reunião iniciada às 09:30 hs.  com o Sr. Ed Carlos falando sobre o contato realizado com
a Sra. Miriam Barreto que é responsável pela região sudeste do ODM Brasil e informa que
o modelo do Comitê PRO-ODM de Santos é o que mais se alinha ao proposto para o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Existindo a possibilidade de o município
desenvolver um modelo que poderá ser replicado para o restante do país. Esse modelo
está  relacionado  com  a  própria  constituição  do  Comitê  PRO-ODM,  um  Fórum  para
discussão entre os membros do Comitê e um Observatório.

A Sra. Hedda falou sobre as informações e dados da Secretaria de Cultura bem como os
cursos promovidos e relata nos cursos o número de mulheres é maior que os de homens. 

Em relação às informações a Sra. Hedda fala sobre a dificuldade nos levantamentos de
dados por não possuir um sistema de informação para registrar o pronto atendimento dos
cursos e ações promovidas pela SECULT. 

O Sr. Dalve fala sobre as dificuldades das Secretarias no levantamento das informações e
sugere que existam responsáveis em cada Secretaria já pensando nos indicadores do
ODS.  



O Sr. Ed Carlos enfatiza que sem metodologia não será possível mensurar e acompanhar
os indicadores do ODS fato que infelizmente ocorreu nos indicadores ODM. 

A Sra. Eugênia apresentou os indicadores relativos a SEDES bem como as ações que
estão sendo promovidas. A tabela do MEI com a sua série histórica foi comentada e o
empreendedorismo entre os jovens é uma realidade em nosso município nas áreas de
confecção e cabeleireiro.

O  Sr.  Ed  Carlos  faz  um  breve  relato  sobre  a  apuração  do  Orçamento  Criança  e
Adolescente – OCA com os valores gastos nas áreas de Assistência Social, Educação,
Esporte, Cultura, Saúde e Turismo,  a aponta que a metodologia para a apuração do OCA
poderá ser utilizada para o ODS.

O Sr. Rodrigo faz uma breve analise sobre o orçamento da Assistência na apuração do
OCA e a renda per capita apurada. Comenta também na possibilidade de cruzamento
dessas informações com as outras políticas de jovens, deficientes, idosos e apuração do
orçamento para essas áreas. 

 O  Sr.  Ed  Carlos  comenta  que  existe  a  possibilidade  de  apuração  de  temáticos  no
orçamento municipal como aconteceu com o OCA em outras áreas, orçamento idoso,
jovem, deficiente,  mulher são alguns dos exemplos. Lembra a todos que estamos no
processo de confecção de um documento para a finalização do ODM.

Demos por encerrada a reunião, com os agradecimentos do Sr. Ed Carlos a todos os
presentes.
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