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Ata da sexta reunião do Comitê ODS, realizada aos dezoito dias do mês de março do 
ano de dois mil e vinte e dois, em substituição ao dia vinte e um de março conforme 
constante em calendário publicado no diário oficial do município, com início as 
quatorze horas e trinta minutos, nas dependências do Paço Municipal de Santos, situado 
a Praça Mauá, s/nº, na sala de Situação, primeiro andar. A pauta da reunião versou sobre 
o andamento das tarefas que ficaram acordadas para a semana.   Presentes, os Senhores 
Fábio Tatsumi Maeshiro – Fábio Tatsubo, Renato Nascimento e as Senhoras Suzete 
Faustina dos Santos e Suane Albin de Moraes. À Senhora Suane, apresentou uma 
compilação dos dados de atualização da tabela de participantes do comitê para o ano de 
dois mil e vinte e dois, bem como a listagem por secretaria com dados em quais 
departamentos, coordenadorias, presidências ou diretorias estavam alocados os projetos 
enviados; trouxe também observações sobre dados em duplicata e possíveis faltas de 
projetos que sabemos ser existentes no município, mas não foram enviados na tabela 
solicitada pela portaria conjunta. Ficou resolvido que todos os dados deveriam ser anotados 
para que posteriormente falemos com as respectivas secretarias. Sobre a necessidade de 
fotografias para a capa do dossiê Santos/2030, diante da impossibilidade da Diretoria de 
Comunicação, doravante DICOM, ficar procurando em seus arquivos, ficou estabelecido 
que faríamos uma busca no portal da prefeitura e escolheríamos dez fotografias, icônicas, 
junto as reportagens publicadas.  Para as folhas internas, além da proposta do portal, 
procuraríamos nos álbuns do DICOM e também consultaríamos as secretarias. Foi falado 
também sobre as duas participações para as quais o comitê foi convidado a apresentar o 
trabalho que vem sendo realizado em Santos, a saber: dia vinte e três de março no encontro 
de articulação de políticas públicas - Região Baixada Santista, no Hotel Bourbon/Santos, 
das oito e trinta até as dezessete e trinta, com explanação na área de governança no 
período da tarde. O outro compromisso será no dia seis de abril, apresentando a 
experiência de Santos, no seminário OFICINAS ABM, OS ODS NAS GESTÕES 
MUNICIPAIS, CEARÁ, DIAS CINCO E SEIS DE ABRIL do corrente ano. Para o primeiro 
compromisso não haverá necessidade de apresentação com imagens, para o segundo 
compromisso será feita uma explanação com imagens em ppt. Para ambos os seminários, 
há necessidade de fazer inscrições prévias. Ficou estabelecido que o lançamento do 
programa SANTOS/2030, pelo Sr. Prefeito Municipal Rogério Santos, será na última 
semana de abril, entre os dias vinte cinco e vinte nove, dependendo da disponibilidade da 
agenda do prefeito; O evento será com presença dos Secretários, representantes Comitê 
ODS, vereadores e outros convidados pertinentes. Ficou pré-definido a solicitação do 
espaço da Associação Comercial, em razão da infraestrutura favorável e comportar o 
número de convidados possíveis.  Diante dos esclarecimentos e sem mais nada a tratar, 
às quinze horas e quarenta e cinco minutos deu-se por encerrada a reunião e a ata após 
análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para 
publicização. Santos, 18 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Suzete Faustina dos Santos 
Articulação Comitê ODS 

(assinado no original) 
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