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Ata da reunião realizada aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 1 

vinte e um, com início às onze horas, nas dependências do Paço Municipal de Santos, 2 

situado a Praça Mauá, s/nº, andar térreo, Sala de Transparência, da Ouvidoria 3 

Transparência e Controle, doravante OTC. A reunião foi entre os membros da articulação 4 

e coordenação do COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, 5 

AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 6 

PARA OTIMIZAÇÃO DOS 231 INDICADORES QUE MEDIRÃO O PROGRESSO DA 7 

IMPLEMENTAÇÃO DOS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 8 

(ODS) ATÉ 2030, doravante Comitê ODS, Suzete Faustina dos Santos, Fabiana Valério 9 

de Ornelas Almeida, Fábio Tatsumi Maeshiro, Fabrício Oliveira de Souza e Renato 10 

Figueiredo. O objetivo foi esboçar o plano de trabalho a ser desenvolvido junto ao Comitê 11 

ODS, para viabilizar as ações necessárias para atingir as metas previstas para o 12 

Munícipio em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ficou estabelecido 13 

que, a partir da próxima semana, serão feitas reuniões específicas por secretarias e/ou 14 

autarquias com o objetivo de melhor reconhecimento dos desafios de cada um e 15 

elaboração de plano de trabalho para atingir as metas previstas para o município até 16 

2030, começando-se pela Secretaria Municipal de Saúde.  Porém, neste primeiro 17 

momento, focar-se-á, prioritariamente, na inserção de dados do Programa Cidades 18 

Sustentáveis, que vai até o dia dezoito de setembro. Na “divisão de trabalhos”, os 19 

Senhores Renato Figueiredo e Fabrício Oliveira de Souza, serão responsáveis mais pela 20 

parte técnica e as Senhoras Fabiana Valério de Ornelas Almeida, Suzete Faustina dos 21 

Santos, farão a articulação interna e externa junto as secretarias e autarquias, com o 22 

apoio do Sr. Fábio Tatsumi Maeshiro, que fará a formatação dos dados para a confecção 23 

do documento a ser publicado sobre o Município de Santos X ODS. Porém, todos os 24 

articuladores e/ou coordenadores estarão a disposição para esclarecer os 25 

assuntos/dúvidas, pertinentes, levantados/questionados pelos órgãos, gestores 26 

municipais e outros. Sem mais nada a tratar, às doze horas e cinco minutos deu-se por 27 

encerrada a reunião. A ata após análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao 28 

portal dos conselhos para publicização. Santos, 19 de agosto de 2021. 29 
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