
PRÓ-MEMÓRIA
COMITÊ PRO-ODM SANTOS

Reunião realizada em: 09/11/2015

Pauta:

 1- Confecção do Documento Final com a Entrega da Matriz, com os 29 indicadores, pelas
     Secretarias;
 2- Assuntos Gerais.

Presentes:  Rodrigo Salvador Lachi  –  SEAS;  Guilherme Manzano Barbosa –  SEMES;
Ernesto Bechelli  –  COHAB;  Tânia Cristina dos Santos Guedes Pinto –  CMAS;  Edson
Santana do Carmo – CMPDCN; Eugênia Salgado Granja – COM-EMPREGO;

Convidados: Ed Carlos Pereira Nascimento/DEARTI-GPM; Celina Isabel da Encarnação
Nascimento – DEARTI-GPM;

Ausências Justificadas: Jossélia Fontoura – DEARTI; 

Reunião  iniciada  às  09:30  hs.   o  Sr.  Ed  Carlos  comenta  sobre  um  modelo  para  a
confecção  do  Documento  Final  do  Comitê  PRO-ODM.  Solicita  ainda  que  cada
componente colabore com informações e dados para o documento final.

O Sr. Rodrigo comenta sobre os indicadores da SEAS, bem como um estudo que está
sendo desenvolvido que fará parte do documento final. 

A Sra.  Eugênia  comenta  sobre  as  informações  pertinentes  a  SEDES  e  do  Parque
Tecnológico de Santos.

O Sr. Edson comenta sobre a divisão de tarefas no documento final e a possibilidade de
finalização deste documento na próxima reunião.

A Sra. Celina pergunta se existe uma data para o mês de dezembro.

O Sr. Ed Carlos confirma que já está agendada para o dia 07/12/15.



A Sra.  Eugênia  e  o  Sr.  Edson  comentaram sobre  a  possibilidade  do  documento  ser
atualizado com as informações de 2015, fato que somente ocorrerá em meados de 2016.

O  Sr.  Ed  Carlos  comenta  sobre  a  finalização  do  ODM  e  o  inicio  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável – ODS com 17 Objetivos e 169 metas para os próximos 15
anos,  ou  seja,  2030.  Fala  sobre  o  contato  telefônico  com  a  Sra.  Miriam  Barreto  da
Executiva Nacional do ODM Brasil, e a mesma entende que o modelo proposto de Santos
é o que mais se assemelha ao discutido na reunião do ODS em Nova Iorque nos Estados
Unidos na sede das Nações Unidas. O Modelo proposto é uma composição assemelhada
ao Comitê PRO-ODM, e como inovação um Fórum para os componentes  do comitê e um
Observatório ODS. Aponta ainda a necessidade da municipalização dos indicadores.

O Sr. Rodrigo fala do assunto de acabar com a pobreza e comenta que não está ligada a
situação financeira  e sim devido à  falta  de  acesso aos meios.  Fala  também sobre a
Segurança Alimentar. 

O Sr. Ed Carlos comenta que virou o assunto da moda como no final da década de 90 o
assunto era os programas de transferência de renda.

A Sra.  Celina  comenta  sobre  a  Conferência  Nacional  de  Segurança   Alimentar   e
Nutricional que ocorreu em Brasília, nos dias 03 a 06 de Novembro. Com a assinatura
pela Presidente Dilma sobre o Pacto Nacional para Alimentação Saudável. 

Comentou  também  sobre  o  evento  que  ocorreu  no  SESC/Santos  do  Seminário
Internacional de Segurança Alimentar nos dias 28 e 29 de Outubro sobre as Escolhas
Alimentares e Seus Impactos.

Relatou sobre a experiência do  Professor Doutor Pedro Graça da Universidade do Porto
–  Portugal,  com  uma  reflexão  sobre  o  comportamento  alimentar  mundial,  as
determinantes do consumo e sua influências sociais, econômicas e políticas.

A Sra. Débora comenta sobre o desperdício de alimentos que ocorre nas feiras livres de
Santos  bem  como  uma  proposta  de  melhor  adequação  no  descarte  dos  restos  de
alimentos que poderiam ser reaproveitados. 

O Sr. Edson questiona se no ODS existe alguma meta ou indicador relacionado à pesca. 

Comenta também sobre o Terminal Pesqueiro de Santos, a necessidade da revitalização
do espaço e a viabilização de projetos de pesca na nossa região.

A Sra. Celina comenta sobre segurança alimentar, alimentos transgênicos e agrotóxicos.

O Sr. Ed Carlos comenta sobre ODS relativo à saúde e sua metas.

A Sra. Débora comenta sobre o uso racional da água, seu reuso e cita o exemplo dos
chuveiros de Santos.

A Sra. Eugênia comenta que existe a necessidade de uma apresentação oficial e ampla
divulgação dos ODS bem como uma apresentação para o Prefeito e os Secretários para
conhecimento desses objetivos.

O  Sr.  Edson  concorda  com  o  comentário  da  Sra.  Eugênia  e  entende  que  sem  o
compromisso de todos ficará inviável avançar no ODS.

O Sr. Ed Carlos comenta que primeiro era importante discutir com o Comitê PRO-ODM se
uma metodologia e uma matriz lógica para nortear o trabalho seriam viáveis. Comenta
que fará contato com os seus superiores imediatos no DEARTI/SECID a fim de viabilizar
uma apresentação para o Prefeito bem como propor um novo Comitê, Decreto e Proposta
de Trabalho para os ODS.

O Sr. Ernesto comenta sobre a  mobilização que ocorreu no ODM e irá nos próximos



encontros  passará  a  sua  experiência  sobre  a  possibilidade  de  um  Fórum  para  o
lançamento do ODS.

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

PRÓXIMA REUNIÃO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015 DAS 9H ÀS 11H 


