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Ata da décima segunda reunião do Comitê ODS, realizada aos seis dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e dois, com início as dez horas, nas dependências do 
Paço Municipal de Santos, situado a Praça Mauá, s/nº, no térreo, sala da Transparência. 
Presentes, os Senhores Fábio Tatsumi Maeshiro – Fábio Tatsubô, Renato Figueiredo e as 
Senhoras Suzete Faustina dos Santos, convidado Senhor Anderson M. da Silva, integrante 
do Departamento de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, doravante DEPODS. Foi 
discutido como relacionar os relatórios produzidos pela CONDESAN, Conselhos de Direito, 
PDR, PGM e o Plano de Governo registrado em cartório por ocasião da campanha eleitoral 
e publicização do observado. O trabalho foi dividido entre os Senhores Anderson Silva e 
Renato Figueiredo, para tramitar com maior agilidade com vistas a produção final de 
relatório. Assentamento das boas práticas no site do Programa Cidades Sustentáveis e ao 
mesmo tempo revisão de algumas ações que foram enviadas nos planos de ação. Foi 
estabelecido que as boas práticas, devem ser programas/ações inéditas, especificas da 
cidade e que possam inspirar outras pessoas e/ou cidades. Sobre o caminhão ODS, a 
decisão do ponto onde ocorrerá a ação, será por conta do governo que já está ciente da 
ação e aguarda-se o posicionamento do mesmo, sem prejuízos de continuidade de outros 
encaminhamentos/reuniões necessárias. Sobre a participação nas EODS, no dia sete de 
junho p.p, o Sr. Fábio julga necessário a participação de representantes de outras 
secretarias para conhecimento e troca de experiências.  Sobre a participação do comitê 
EODS, no evento da UNESCO – Cidades Criativas, a ocorrer na cidade na segunda 
quinzena do mês de julho da corrente, ano, ainda se aguarda uma conversa com o Sr. 
André Falchi Bueno, da SEECTUR para saber maiores detalhes sobre o evento para o 
encaixe de atividades, a conversa está prevista para ocorrer no dia treze de junho, pela 
manhã conforme combinado com o mesmo.  Posto isso, deu-se por encerrada as onze 
horas e dez minutos a reunião, cuja ata, após aprovação dos presentes, será publicizada 
no portal dos Conselhos. Santos, 06 de junho de 2022. 
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