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Ata da reunião do Comitê ODS, realizada aos dezesseis dias do mês de agosto do 1 

ano de dois mil e vinte e dois, em substituição a reunião do dia cinco de agosto 2 

conforme calendário publicado no diário oficial do município em trinta e um de 3 

janeiro de dois mil e vinte e dois, com início às 14h05 minutos, nas dependências do 4 

auditório da EMAPS, situado na Rua D. Pedro II, nº 25, térreo, Centro, Santos. Estiveram 5 

presentes, conforme lista acostada ao original desta ata, os representantes das seguintes 6 

secretarias e /ou autarquias: Secretaria de Governo- SEGOV, Gabinete do Prefeito – 7 

GPM, Secretaria de Gestão – SEGES, Secretaria de Planejamento – SEPLAN,  8 

Companhia de Engenharia de Tráfego_ CET,  Fundação PróEsporte – FUPES, Secretaria 9 

de Infraestrura e Edificações – SIEDI, Secretaria de Educação – SEDUC, Secretaria de 10 

Assuntos Portuários e Projetos Especiais – SEPORT-PE, Secretária de Desenvolvimento 11 

Social – SEDS, Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB, Secretaria de 12 

Empreendedorismo, Emprego e Turismo - SEECTUR, Secretaria de Meio Ambiente – 13 

SEMAM, Secretaria de Saúde- SMS, Secretaria de Segurança Pública – SESEG, 14 

Secretaria de Serviços Públicos – SESERP, Ouvidoria Transparência e Controle – OTC, 15 

Instituto de Previdência – IPREV,  Progresso e Desenvolvimento de Santos – Prodesan. 16 

Apresentaram justificativa via e-mail, também acostada a esta ata: Caixa de Pecúlio- 17 

CAPEP, Fundação Arquivo e memoria – FAMS, Secretaria de Cultura, SECULT.  Pelo 18 

comitê ODS: Senhoras Suzete Faustina dos Santos, Fabiana Valério de Ornelas Almeida, 19 

Fábio Tatsubô, Renato Figueiredo.  Pelo Departamento de Políticas de Desenvolvimento 20 

Sustentável, DEPODS, Suane Aubin de Moraes. A reunião teve como pauta: Caminhão 21 

ODS e assuntos gerais. Sobre o caminhão ODS, a Senhora Suzete Faustina informou 22 

sobre a data do evento, dia nove de outubro; local, praça do aquário – Luiz La Scala; 23 

finalidade, disseminação do ODS de forma geral; patrocinador – Santos Brasil, patrocina a 24 

empresa NTICS, através de um financiamento pela Lei Rouanet. Foi explicado que 25 

algumas indicações são de livre acesso através de inscrição por link, mas outras são de 26 

competência da empresa organizadora, como as atividades internas do caminhão que é 27 

totalmente responsável pelas atividades referentes ao ODS 1, 5, 10, 16 e que também fez 28 

convite para algumas pessoas e ou associações para fazerem parte da Caravana-Santos 29 

em algumas atividades. Foi ponderado que foram feitas algumas indicações de trabalhos 30 

de secretarias de Santos, até com base nas atividades da Expo criativa – UNESCO. Que 31 

temos representantes da Educação, Meio Ambiente, Segurança, Desenvolvimento 32 

Urbano, Esportes, representantes de Universidades, Santa Cecilia, mas que ainda há 33 

espaço para outras inscrições de acordo, com a planilha que foi apresentada pelo Senhor 34 

Lucas, ponto focal da empresa NTICS para a organização geral e que estamos tentando 35 

fazer contato com outras instituições locais. Que todo o processo de aprovação passa 36 

pelo crivo da Santos-Brasil, em especial pelas restrições impostas pelo ano eleitoral. O 37 

Senhores Moncorvo, representante da CET e Marcus, representante da SEMAM e a 38 

Senhora Fabiana Garcia, da SESERP, solicitaram uma reunião para tratar de detalhes 39 

relacionados a apoio/necessidades técnicas: interdição de rua, fornecimento de pontos de 40 

luz e outras. A solicitação foi considerada pertinente e a Senhora Suzete ficou de fazer 41 

essa ponte com os organizadores. Por fim, foi solicitado o engajamento de todos e a 42 

inscrição de quem tivesse algo a apresentar sobre os ODS que estivesse sendo 43 

desenvolvido ou finalizado nas respectivas secretarias de atuação. Foi explicado também 44 

que além das tendas, haveria outros tipos de inscrições: talks, palco, espaço kids, com 45 

todas as atividades sempre voltadas a conscientização para os ODS. Na sequência o 46 

Senhor Fábio Tatsubo, fez uma explanação sobre os Índices de Desenvolvimento 47 

Sustentável das Cidades -Brasil (IDCS). Explicou que a nova formatação do índice, com a 48 

ampliação de medição dos índices para as 5.570 cidades brasileiras, permite uma análise 49 

mais pormenorizada do desenvolvimento das cidades. Enfocou a nova classificação do 50 

município, que subiu do vigésimo primeiro (21) lugar, para o decimo sexto (16), 51 

ressaltando que se fosse enquadrada nas cidades com 100.001 a 500.000 habitantes, a 52 

classificação subiria para o sexto lugar. Explicou que os dados foram depurados por 53 
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secretaria e os que apresentavam não conformidades, evidenciados nas cores amarelo, 54 

laranja, vermelho, seriam enviados para as secretarias afins, com o objetivo de 55 

elaboração dos planos ação a executar com o objetivo de minimizar os efeitos negativos 56 

dos mesmos no dia a dia do município. Enfocou, também, a revisão do dossiê, tornado 57 

público em vinte e sete de abril do corrente ano, tanto na inclusão de projetos que estão 58 

em andamento ou já caracterizadas no município e por algum motivo não foram incluídos 59 

no mesmo. Evidenciou que por ser um documento que é uma radiografia do município, há 60 

necessidade de ser o mais fidedigno possível. Por fim agradeceu o empenho e 61 

engajamento de todos. Passada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e na 62 

ausência de manifestos, as quinze horas e trinta minutos, foi finalizada a reunião e a ata 63 

após análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para 64 

publicização. Santos, 16 de agosto 2022.  65 
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    _________________________________________ 70 
                                                             Fábio Tatsumi Maeshiro 71 
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