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

e dois, às nove horas e cinquenta 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 Municipal de Governo, doravante 4 

SEGOV, Gracielle Arcanjo, Fabiana Ornelas e Anna Maria Vellardi, representante do 5 

Comitê de Monitoramento dos ODS, Suzete Faustina dos Santos, representantes do 6 

Programa de Participação Direta nos Resultados, doravante PDR, Flávio Balula Junior, 7 

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

Definições de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integrarão os 9 

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 - Plano de ação para 13 

conscientização e divulgação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sobre a 14 

ação 4 “Todo ato da Prefeitura e suas Secretarias devem publicitar claramente os ODS 15 

que contemplam, assim como todos os objetivos ODS devem ser claramente 16 

contemplados, dento da s especificidades do município, em ações e/ou políticas públicas”, 17 

a SEGOV informou que, em conversas internas, definiu que tornará obrigatório o pedido 18 

de materiais da DICOM pelo SAU, bem como a informação das bandeiras relacionadas a 19 

cada peça, definidas pela secretaria solicitante. A data de implantação da exigência será 20 

definida após análise do GPM. Sobre a ação 5 “Toda comunicação da Prefeitura, seja no 21 

site, mídias formais, digitais, material publicitário ou artigos promocionais, devem trazer os 22 

ODS relacionados ao tema em questão”, foi definido que o indicador relacionado I2787 23 

terá alteração em seu nome para “Reformulação do site da prefeitura, incluindo as 24 

demandas oriundas do Programa Santos ODS 2030”. 2 – Campanhas de divulgação: Foi 25 

proposto pela Equipe de PDR que fosse criado indicador para elaboração de campanha 26 

de combate à tuberculose no município, como haverá para a SMS. Foi definido para a 27 

SEGOV um indicador cujo nome será: “Criar e divulgar campanha para combate à 28 

tuberculose”. A Equipe de PDR sugeriu conversa interna pela SEGOV para identificação 29 

de campanhas periódicas/permanentes necessárias e que não tenham sido 30 

realizadas/criadas, para possível criação de indicador relacionado. O retorno deverá ser 31 

dado via e-mail pela secretaria até o dia 20 de maio, sexta-feira. Nada mais havendo a 32 

tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e vinte e cinco minutos. 33 
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