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Ata da reunião do Comitê ODS, realizada aos vinte dias do mês de setembro do ano 1 

de dois mil e vinte e dois, com início às 09h15 minutos, nas dependências do 2 

auditório do 5º andar, situado na Praça Mauá, s/nº, térreo, Centro, Santos.  Os presentes, 3 

constam em lista acostada ao original desta ata. Pelo comitê ODS: Senhoras Suzete 4 

Faustina dos Santos, Fabiana Valério de Ornelas Almeida, Fábio Tatsubô. Pelo 5 

Departamento de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, DEPODS, Suane Aubin de 6 

Moraes e Anderson M. da Silva. A reunião teve como pauta: Caminhão ODS, em 09 de 7 

outubro e logística do evento. Sobre o caminhão ODS, a Senhora Suzete Faustina 8 

informou sobre a data do evento, dia nove de outubro; local, praça do aquário – Luiz La 9 

Scala; finalidade, disseminação do ODS de forma geral; patrocinador – Santos Brasil, 10 

patrocina a empresa NTICS, através de um financiamento pela Lei Rouanet. Foi 11 

novamente lembrado que algumas indicações foram de livre acesso através de inscrição 12 

por link, mas outras foram de competência da empresa organizadora, como as atividades 13 

internas no caminhão. Devido a quantidade de ações/trabalhos existentes em Santos que 14 

vão ao encontro das perspectivas do Caminhão ODS e a falta de espaço nas tendas do 15 

evento dito como oficial, foi pensado na extensão, como um anexo, ao mesmo onde 16 

alguns serviços de diversas secretarias do município também tivessem a sua participação 17 

expondo, conscientizando, informando e/ou oferecendo serviços à comunidade. Desta 18 

forma precisou-se pensar, organizar as necessidades de serviços e equipamentos para 19 

estes participantes. Foram definidas as necessidades (tendas, mesas, cadeiras, elétrica e 20 

afins) e as solicitações que seriam feitas as prefeituras regionais e/ou outras secretarias 21 

para que tudo ficasse organizado de maneira condizente para todos os participantes 22 

independente da forma de participação. Também foi apresentado o rascunho do mapa do 23 

evento geral, ainda sujeito a readequações, conforme as necessidades dos organizadores 24 

e parceiros.   Por fim agradeceu-se o empenho e engajamento de todos. Passada a 25 

palavra para quem dela quisesse fazer uso e na ausência de manifestos, as dez horas e 26 

quarenta e cinco minutos, foi finalizada a reunião. A ata após análise dos presentes será 27 

lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para publicização. Santos, 22 de 28 

setembro 2022.  29 
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    _________________________________________ 34 
                                                             Fábio Tatsumi Maeshiro 35 

                                                       Articulação Comitê  ODS 36 

   (assinado no original) 37 
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