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Ata da reunião realizada aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 1 
dois, com início às nove horas e quarenta minutos, nas dependências da Sala do Auditório do 2 
quinto andar do Paço Municipal, situado à Praça Mauá, s/nº,875, Centro, Santos. A reunião foi 3 
com os membros do Comitê ODS, cuja lista de presença vai acostada ao original desta ata.   A 4 
explanação foi realizada pelo Senhor Fernando Souza de Almeida, que é o interlocutor no 5 
Municipio das ações do Programa Municipio VerdeAzul, cujo município é detentor do selo e chefe 6 
da Seção de Informações Ambientais, doravante SEIAMB, da Secretaria de Meio Ambiente, 7 
doravante SEMAM. A explanação foi feita com a apresentação de PowerPoint e o tema central foi:  8 
Como o Municipio Avança nas Diretrizes e Investimento em Meio Ambiente Programa 9 
Municipio VerdeAzul, doravante PMVA. O Sr. Fernando fez uma linha do tempo sobre como 10 
surgiu, com o nome Projeto Municipio Verde, lançado em dois mil e sete pelo Governo do Estado 11 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na época – hoje Secretaria de 12 
Infraestrutura e Meio Ambiente. Em dois mil e nove, com a adesão ao pacto de gestão das águas, 13 
o projeto passou a ser chamado Programa Município VerdeAzul – PMVA, com o inovador 14 
propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização 15 
da agenda ambiental nos municípios, estimulando ações ambientais locais, com avaliação dos 16 
resultados gerados por cada uma das cidades. Explicou que as ações propostas pelo PMVA 17 
compõem as dez diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes 18 
temas estratégicos: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, 19 
Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto 20 
Tratado e Resíduos Sólidos. Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece capacitação 21 
técnica aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual, publica o 22 
“Ranking Ambiental dos municípios paulistas”. Este Ranking resulta da avaliação técnica das 23 
informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia 24 
das ações executadas. A partir dessa avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA é 25 
publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na 26 
(re)formulação, aprimoramento de políticas públicas e outras ações sustentáveis. As avaliações 27 
são bianuais e validadas nos anos ímpares, por exemplo 2019/2021, 2021/2023, 2023/2025, de 28 
setembro a setembro. Para a certificação os municípios precisam atingir a nota mínima de oitenta 29 
pontos. Informou que em 2019, a cidade de Santos ocupava, a trigésima sétima posição entre os 30 
municípios do Estado de São Paulo com 89,22, pontos. Sendo na Região Metropolitana da 31 
Baixada Santista o segundo colocado, ficando apenas atrás da cidade de Itanhaém, que era a 32 
trigésima quinta colocada no Estado de São Paulo, com 89, 65 pontos. Em dois mil e vinte e um, a 33 
cidade subiu de posição, passando a ocupar a vigésima segunda posição no estado, com 92,24 34 
pontos e permanecendo na segunda posição dentre os municípios que compõe a região 35 
metropolitana da Baixada Santista, permanecendo atrás do município de Itanhaém que subiu para 36 
décima quarta posição, alcançando 93, 09 pontos. Informou a série histórica de classificação da 37 
cidade, desde dois mil e onze, época que saiu o primeiro ranqueamento, onde a cidade ficou na 38 
sexagésima posição, com 85,99 e a perda do selo em dois mil e dezesseis, pois ficou na 39 
octogésima sexta posição, com pontuação de 77,59, sendo que a mínima exigida para detenção 40 
do selo, são 80 pontos. Informou que há vários benefícios para quem possui o selo VerdeAzul  a 41 
saber: prioridade na captação de recursos estaduais, possibilidade de realização de convênios 42 
com  universidades, instituições, organizações  nacionais e internacionais que atuam com a 43 
temática de meio-ambiente,  utilização da logomarca para divulgação institucional,  busca 44 
constante pela melhoria das questões ambientais, atração para empresas e empreendimentos  45 
com foco na agenda ambiental para o município, acesso ao ICMS ambiental. Por fim informou 46 
quais os ODS se relacionavam diretamente com o Programa Municipio VerdeAzul:  2, 4, 6, 7, 11, 47 
12, 13, 14, 15, 16, 17. As onze horas e vinte e cinco minutos, foi finalizada a reunião e a ata após 48 
análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para publicização. 49 
Santos, 23 de maio de 2022. 50 
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Suzete Faustina dos Santos 54 
Comitê ODS 55 

(Assinado no Original) 56 



 

 

 

 

 

2 

2 

 57 


