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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 quatorze 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 o representante da Secretaria Municipal de Esportes, doravante 4 

SEMES, Guilherme Barbosa, a representante do Comitê de Acompanhamento dos ODS 5 

Fabiana Ornelas e Guilherme Barbosa, a representante do Comitê de Acompanhamento 6 

dos ODS Fabiana Ornelas e Equipe de Monitoramento do PDR Flávio Balula Junior, José 7 

Tadeu Farias dos Santos e Bianca Soares, em atendimento à seguinte pauta: Definições 8 

de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integrarão os indicadores do 9 

PDR 2022. Dando início à reunião, a Equipe de PDR abordou o ODS nº 16, com ênfase 10 

no indicador vermelho, do Índice de Desenvolvimento das Cidades, doravante IDSC, 11 

“Homicídio juvenil - Desemprego de jovens”. Conforme proposta de um plano de ação que 12 

visa: “Ampliar quantidade de atividades físicas, esportivas, estimular formação de atletas 13 

em áreas consideradas de alta vulnerabilidade social (ZN, Morros e Vila Nova).  A SEMES 14 

alegou dificuldade em ampliar as atividades por haver manutenções a serem realizadas 15 

em seus equipamentos próprios, mas que mesmo assim já possuem um conjunto de vinte 16 

e oito atividades físicas sendo realizadas na Zona Noroeste. A Equipe de PDR solicitou 17 

que a secretaria faça um levantamento dos dados de atendimentos nas Vilas Criativas e 18 

outros equipamentos não pertencentes à SEMES, para verificar a necessidade de 19 

ampliação de outras atividades físicas. Sobre a ação “Ampliar quantidade de eventos 20 

esportivos, visando a integração e motivação das comunidades das áreas consideradas 21 

de alta vulnerabilidade social (ZN, Morros e Vila Nova), verificou-se que já está 22 

contemplada no indicador I2794, “Realizar eventos esportivos em áreas de alta 23 

vulnerabilidade social (ZN, morros e Vila Nova) ”. A Equipe do PDR apresentou o plano de 24 

ação intersetorial, entre atividades físicas oferecidas e as demandas das Unidades 25 

Básicas de Saúde, sugerido em reunião com a SMS. A SEMES argumentou que o desafio 26 

está no sistema utilizado para inscrições nos cursos (CAT), que não está em rede e por 27 

essa razão é visualizado pelas UBS para consulta de vagas e inscrições de munícipes. A 28 

proposta da secretaria é ter um ponto focal na Secretaria de Saúde, que centralizará as 29 

informações sobre vagas. A SEMES também informou que possui uma seção de 30 

avaliação física, sugerindo uma atuação em conjunto com a SMS. Após conversas, ficou 31 

definido que a SEMES fará os levantamentos citados, verificando se já há atendimento do 32 

plano de ação de quantidade de atividades físicas nas Vilas Criativas das áreas 33 

solicitadas, além da possibilidade de trabalhar em conjunto com a SMS, para definir a 34 

permanência ou não dos indicadores relativos. O retorno pela secretaria será dado na 35 

próxima reunião, agendada para o dia 17 de maio às 9h30. Nada mais havendo a tratar, 36 

foi encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Santos, 10 de maio de 37 

2022. 38 
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