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

dois, as quinze 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 de Cultura, doravante SECULT, Fábio 4 

Malacarne, Wellington Lima e Vagner Dantas, os representantes do Comitê ODS Fabiana 5 

Ornelas, Anderson Martins e Suane Moraes e Equipe de Monitoramento do Programa de 6 

Participação Direta nos  Resultados, doravante PDR, Flávio Balula Junior, José Tadeu 7 

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

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

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

ao Plano de Ação para combater os indicadores vermelhos, de acordo com análise do 11 

Instituto Cidades Sustentáveis, que ranqueia o Índice de Desenvolvimento Sustentável 12 

das Cidades – Brasil, doravante IDSC-Brasil: Definições de ações dos Objetivos de 13 

Desenvolvimento Sustentável a integrarem de PDR de 2022. Dando início à reunião, a 14 

Equipe de PDR abordou o indicador vermelho que trata de “Homicídio juvenil - 15 

Desemprego de jovens”, enfatizando que uma das ações seria Ampliar quantidade de 16 

cursos de formação artística em áreas consideradas de alta vulnerabilidade social (ZN, 17 

Morros e Vila Nova). A SECULT informou que estão abertas inscrições para cursos de 18 

artes na Zona Noroeste e Caruara, oferecendo hum mil duzentos e quarenta vagas, em 19 

vinte e sete modalidades, prevendo cursos nos Morros com inscrições a serem abertas 20 

ainda este mês. A secretaria também citou que já dispôs de curso na Vila Nova, porém 21 

desativado em razão de alta taxa de evasão. A Equipe de PDR sugeriu um estudo pela 22 

secretaria sobre os motivos da não permanência e quais ações podem ser feitas para 23 

alcançar e manter a população da Vila Nova participativa. Sobre a ação, ampliar 24 

quantidade de apresentações e eventos artísticos em áreas consideradas de alta 25 

vulnerabilidade social (ZN, Morros e Vila Nova), a SECULT destacou que o indicador hum 26 

mil duzentos e trinta e sete - “Número de atividades de cultura e lazer para crianças e 27 

adolescentes, nos territórios mais vulneráveis” - já contempla a ação sugerida. Pelas 28 

razões apresentadas, não foi necessária a criação de novo indicador para o PDR relativo 29 

aos ODS para a SECULT, restando apenas a recomendação para que a secretaria reveja 30 

o alcance efetivo e producente do público da Vila Nova, como já ocorre em regiões do 31 

Morros e na Zona Noroeste. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 32 

dezesseis horas. Santos, 09 de maio de 2022. 33 
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