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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 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 os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, 4 

doravante SEDS, Rayssa Barja, Rodrigo Lachi, os representantes do Comitê de 5 

Monitoramento dos ODS, Fábio Tatsumi Maeshiro e Anderson Martins da Silva e pela 6 

Equipe de Monitoramento do Programa de Participação Direta nos resultados, doravante 7 

PDR, Flávio Balula Junior, José Tadeu Farias dos Santos, em atendimento à seguinte 8 

pauta: Definições de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integrarão 9 

os indicadores do PDR 2022. Iniciada à reunião, a Equipe do PDR abordou os seguintes 10 

tópicos referentes ao Plano de Ação para combater os indicadores vermelhos, de acordo 11 

com análise do Instituto Cidades Sustentáveis, que ranqueia o Índice de Desenvolvimento 12 

Sustentável das Cidades – Brasil, doravante IDSC-Brasil:1) “Ampliar quantidade de 13 

cursos profissionalizantes (capacitação e qualificação), em especial voltado para jovens, 14 

em áreas consideradas de alta vulnerabilidade social (ZNO, Morros e Vila Nova)”. Foi 15 

informado que já existem três indicadores no PDR 2022 que contemplam o indicador em 16 

questão, a saber: I1273 - Munícipes concluintes nas oficinas de qualificação profissional, 17 

I1274 - Munícipes concluintes nas oficinas de treinamento e capacitação profissional e 18 

I1272 - Munícipes concluintes nas oficinas de inclusão produtiva. O Senhor Flávio Balula 19 

explanou que o levantamento das regiões a serem incluídas são feitos pelo coeficiente de 20 

GINI, que ponta as áreas com índice de vulnerabilidade elevado. O Senhor Rodrigo Lachi, 21 

informou que já é utilizada a separação por regiões e o que tem sido feito pela SEDS para 22 

o cumprimento das metas desses indicadores.  Informou também que fará junto a SEDS 23 

levantamento de dados dos concluintes que são dos territórios citados.2) Para a ação 24 

“Ampliar a divulgação e o acesso à informação sobre Benefícios, Programas de 25 

Transferência de Renda, serviços e programas nas mídias sociais e Portal da Prefeitura”, 26 

informou que já existem cinco indicadores correlatos no PDR 2022, a saber: I2739 - 27 

Ampliação de pessoas atendidas no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 28 

com deficiência, idosas e suas famílias, I2740 - Ampliar o número de famílias inseridas no 29 

PAEFI, I2741 - Ampliar o número de famílias inseridas no PAIF, I2742 - Famílias atendidas 30 

no Programa Nossa Família e I1253 - Aumentar a taxa de cadastramento do Benefício de 31 

Prestação Continuada (BPC). Verificou-se que os indicadores existem, mas o que é 32 

pedido como a ação é a melhoria na comunicação dos benefícios, sendo necessária a 33 

articulação com a DICOM/SEGOV para uma melhoria na divulgação. O Sr. Rodrigo afirma 34 

que, as pessoas muitas vezes tinham acesso aos benefícios, pois muitos deles requerem 35 

a ida da pessoa ao CRAS de sua região. Ficando para a SEDS a reanálise do porquê foi 36 

colocada essa problemática referente ao assunto. 3)Para a ação “Ampliar quantidade de 37 

atividades de conscientização sobre os benefícios assistenciais nas áreas consideradas 38 

de alta vulnerabilidade social (ZN, Morros e Vila Nova)” seria um reflexo da ação anterior. 39 

Segundo o Sr Rodrigo já é feito esse trabalho na acolhida das famílias que chegam ao 40 

CRAS. Disse ainda que já é feita a busca ativa para as novas ocupações e em algumas 41 

localidades da cidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis 42 

horas e quinze minutos e a ata após análise dos presentes será lavrada e encaminhada 43 

ao portal dos conselhos para publicização. Santos, 04 de maio de 2022. 44 
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