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Ata da reunião realizada aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 1 

dois, as nove horas e trinta e cinco minutos, nas dependências da Ouvidoria, 2 

Transparência e Controle - OTC, situada a Praça Mauá, sem número, Paço Municipal, 3 

Centro, reuniram-se  representantes da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, 4 

Secretária Cristina Barletta, Zaida Fernandes, Fabiana Riveiro de Morais e Daniele 5 

Fernandes Pena Carvalho, os representantes do Comitê de Acompanhamento dos ODS 6 

Fábio Tatsumi Maeshiro e Anderson Martins e Equipe de Monitoramento do PDR, Flávio 7 

Balula Junior, José Tadeu Farias dos Santos e Bianca Soares, em atendimento à seguinte 8 

pauta: Definições de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a integrarem 9 

de PDR de 2022. Dando início à reunião, a Equipe PDR abordou os seguintes tópicos: 1 - 10 

Plano de ação para conscientização e divulgação sobre os Objetivos do Desenvolvimento 11 

Sustentável nas unidades escolares. Sobre a ação 6 “Deve-se inserir os ODS nas escolas 12 

municipais, com comunicação visual educativa, integrando-os ao ensino de todas as 13 

disciplinas”, a SEDUC afirmou que os ODS já estão inseridos no conteúdo pedagógico de 14 

maneira interdisciplinar, faltando apenas a complementação da comunicação visual, 15 

comprometendo-se a realizar estudo junto aos Grêmios e ao Parquinho Tecnológico sobre 16 

a formatação a ser adotada, para que a identificação das bandeiras seja lúdica e 17 

acessível aos alunos.  Sobre o indicador “Homicídio juvenil - Desemprego de jovens”, que 18 

está relacionado ao objetivo 16, “Ampliar quantidade de atividades de prevenção do uso 19 

de drogas em unidades escolares nas áreas consideradas de alta vulnerabilidade social 20 

(ZN, Morros e Vila Nova) ”, a Equipe de PDR sugeriu que o tema fosse inserido no 21 

Programa Santos Jovem Doutor. A SEDUC esclareceu que o programa está presente em 22 

todas as 16 Unidades de Ensino Fundamental II do município, incluídas algumas 23 

unidades das áreas vulneráveis destacadas. A secretaria também informou que os temas 24 

abordados são de saúde física, mental e social e que a prevenção às drogas também faz 25 

parte do conteúdo. A priorização dos temas, segundo a secretaria, é feita por demanda, 26 

conforme as especificidades de cada Unidade de Ensino participantes. Sendo assim, não 27 

foi verificada necessidade de inserção de indicador novo para a ação proposta. 3 - 28 

Indicador “Detecção de hepatite ABC”: Sobre a ação 3 “Implementar (ampliar) as ações 29 

do Programa Jovem Doutor, nas Escolas Municipais e Estaduais para divulgação de 30 

medidas preventivas”, a SEDUC informou que a Hepatite já é tema abordado no 31 

programa, conforme necessidade detectada pela Coordenadoria de Controles de 32 

Doenças Infectocontagiosas, doravante CCDI, ligado a (SMS). A Equipe do PDR citou a 33 

necessidade de alcançar os alunos de escolas estaduais, ao que a SEDUC respondeu 34 

que, via Conselho Municipal de Educação, representantes do estado já conheceram o 35 

Programa, que o material utilizado é disponibilizado em plataforma da USP sendo, 36 

portanto, de fácil acesso para utilização nas escolas estaduais. Segundo a secretaria, o 37 

desafio é despertar o interesse do estado, bem como da rede particular de ensino, em 38 

aderir ao programa e já têm ocorrido provocações a esses setores. Porém, após 39 

conversas, foi notada a não viabilidade de indicador relativo às escolas não pertencentes 40 

à rede municipal neste momento. Foi marcada nova reunião, para retorno das pendências 41 

citadas no item 1, no dia 19 de maio, quinta-feira, às 14h30. Nada mais havendo a tratar, 42 

foi encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Santos, 10 de maio de 43 

2022. 44 
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Suzete Faustina dos Santos 47 

Comitê ODS 48 
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