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Ata da décima terceira reunião do Comitê ODS, realizada aos vinte e quatro dias do 1 

mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, em substituição a reunião que 2 

ocorreria no dia vinte do corrente mês, com início as quatorze horas, nas 3 

dependências do Paço Municipal de Santos, situado a Praça Mauá, s/nº, no primeiro andar, 4 

Sala de Situação. Presentes, os Senhores Fábio Tatsumi Maeshiro – Fábio Tatsubô, Renato 5 

Figueiredo e as Senhoras Suzete Faustina dos Santos e Fabiana Ornelas, convidados 6 

Senhor Anderson M. da Silva e Senhora Suane Albin, integrante do Departamento de 7 

Políticas de Desenvolvimento Sustentável, doravante DEPODS. O presente relatório, se 8 

pertinente, será apresentado aos membros do Comitê ODS, nas reuniões que serão feitas 9 

na primeira semana de julho, em substituição a reunião do dia três de junho, conforme 10 

calendário publicado no início do ano no Diário Oficial do Municipio. Foi apresentado uma 11 

parcial da compilação do relatório elaborado pela CONDESAN e entregue ao Sr. Prefeito, 12 

em vinte e sete de abril de dois mil e vinte dois p.p, norteando-o com os programas   vigentes 13 

na administração, Plano Municipal de Metas, doravante PMM, que   contém o Programa de 14 

Participação Direta nos Resultados, PDR, que estão contidos no Plano de Governo e que 15 

se entrelaçam com o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável/Dossiê ODS-Santos 2030. 16 

A presente elaboração do relatório foi dividida entre os Senhores Anderson Silva e Renato 17 

Figueiredo, para tramitar com maior agilidade com vistas a avaliação, apresentação a 18 

articulação e coordenação do comitê ODS e posterior finalização do mesmo, após as 19 

devidas considerações, para apresentação/encaminhamento ao Diretor Executivo, Senhor 20 

Adalto Correa Jr, Gerente Executivo Eduardo Lopes, da Associação Comercial de Santos, 21 

doravante ACS, até a segunda quinzena de julho.   A apresentação do relatório foi feita pelo 22 

Senhor Anderson M. da Silva, que fez uma breve explanação do relatório de noventa e 23 

nove páginas, que após as devidas análises, possíveis reorganizações para apresentação 24 

aos membros da ACS e aprovação, será publicizado no Portal dos Conselhos, aba, Comitê 25 

ODS.  O relatório foi o mais fidedigno possível, porém, algumas questões foram levantas e 26 

as mesmas serão reanalisadas e se necessário reescritas. Ficou definido que o relatório 27 

seria exclusivo para apresentação a Condesan e não mais como pauta das reuniões com 28 

a comissão na primeira semana de julho. Para as devidas reuniões ficou definido que: 1) 29 

solicitação de revisão de projetos existentes nas secretarias, com vistas a  revisão do dossiê 30 

ODS –Santos 2030, visto que  tem-se notado a ausência de alguns projetos, sabidos nas 31 

secretarias, de expressão e que por algum motivo, talvez esquecimento, não foram 32 

relacionados no dossiê; 2) revisão de escrita com melhor identificação, clareza,  dos 33 

objetivos dos projetos; 3) projetos chaves e que representam um diferencial da cidade, ou 34 

seja, constituem-se em boas práticas.;4) atrelar  projetos de qualidade, possibilidade de 35 

execução,  em detrimento de quantidade;5) rever projetos que  estão parados, se há 36 

possibilidade de continuidade ou   inviabilidade, com exclusão dos mesmos. 6) Maior 37 

disseminação dos ODS, em seus respectivos órgãos pelos integrantes do comitê. 7) 38 

Resultado dos novos índices de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, doravante 39 

IDCS, em 08/07 e reavaliação dos índices da cidade, com vistas a elaboração/revisão dos 40 

planos de ação.  Posto isso, deu-se por encerrada as quinze horas e trinta e sete minutos, 41 

cuja ata, após aprovação dos presentes, será publicizada no portal dos Conselhos. Santos, 42 

24 de junho de 2022. 43 
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Suzete Faustina dos Santos 47 

Articulação Comitê ODS 48 
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