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

e dois, as dez horas, nas dependências da Ouvidoria, Transparência e Controle - OTC, 2 

situada a Praça Mauá, sem número, Paço Municipal, Centro. Reuniram-se o 3 

representante da Secretaria de Serviços Públicos, doravante SESERP, Fabiana Ramos 4 

Garcia Pires, os representantes do Comitê de Acompanhamento dos ODS Suzete 5 

Faustina dos Santos, Suane Aubin de Moraes e Anderson Martins da Silva, e Equipe de 6 

Monitoramento do Programa de Participação Direta nos  Resultados, doravante PDR, 7 

Flávio Balula Junior, José Tadeu Farias dos Santos e Bianca Soares Alves Pereira, em 8 

atendimento à seguinte pauta: Definições de ações dos Objetivos de Desenvolvimento 9 

Sustentável que integrarão os indicadores do PDR 2022. Iniciada à reunião, a Equipe do 10 

PDR abordou os seguintes tópicos referentes ao Plano de Ação para combater os 11 

indicadores vermelhos, de acordo com análise do Instituto Cidades Sustentáveis, que 12 

ranqueia o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, doravante IDSC-13 

Brasil: 1) “Ampliar quantidade de revitalizações em locais de descarte irregular de 14 

entulho/lixo das áreas consideradas de alta vulnerabilidade social (ZN, Morros e Vila 15 

Nova)”, pra combater o indicador vermelho, que versa sobre “Homicídio juvenil - 16 

Desemprego de jovens” referente às Bandeiras 8, 10 e 16, dos objetos do 17 

desenvolvimento sustentável, doravante ODS. A SESERP sugeriu alterar o local “Vila 18 

Nova” para “Região Central”, num sentido mais amplo de atendimento a região central, 19 

pois consideram que na Vila Nova não há pontos de descarte irregular de lixo, porém, 20 

argumentou que há áreas ociosas no bairro como um todo e passíveis de revitalização. 21 

Após algumas ponderações, foi sugerido manter a Vila Nova e ampliar o foco da ação 22 

para revitalização de pontos de descarte e áreas ociosas, ficando definido como nome do 23 

indicador “Número de revitalizações”, contemplando área verde e mobiliário urbano, em 24 

áreas públicas ociosas em locais considerados de alta vulnerabilidade social (ZNO, 25 

Morros e Vila Nova)”, com meta de 3 revitalizações. Nada mais havendo a tratar, foi 26 

encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos e a ata após análise dos presentes será 27 

lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para publicização. Santos, 04 de maio de 28 

2022. 29 
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Suzete Faustina dos Santos 32 
(assinado no original) 33 
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