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Ata da reunião realizada aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 1 

dois, as nove horas e vinte e cinco minutos, nas dependências da Ouvidoria, 2 

Transparência e Controle - OTC, situada a Praça Mauá, sem número, Paço Municipal, 3 

Centro. Reuniram-se os representantes da Secretaria de Segurança, doravante SESEG, 4 

Secretário Sérgio Del Bel Junior, Flávio de Brito Junior, Ana Lúcia Aquino Pelais, Gabriel 5 

Correia Florêncio, Ana Carolina Emílio e Nelson Pinto Rema Junior,  representantes do 6 

Comitê de Acompanhamento dos ODS Suzete Faustina dos Santos, Renato Luiz 7 

Rodrigues e Silva Figueiredo e Equipe de Monitoramento do Programa de Participação 8 

Direta nos Resultados, doravante PDR, Flávio Balula Junior, José Tadeu Farias dos 9 

Santos e Bianca Soares, em atendimento à seguinte pauta: Definições de ações dos 10 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integrarão os indicadores do PDR 2022. 11 

Iniciada à reunião, a Equipe do PDR abordou os seguintes tópicos referentes ao  Plano de 12 

Ação para combater os indicadores vermelhos, de acordo com análise do Instituto 13 

Cidades Sustentáveis, que ranqueia o Índice de Desenvolvimento Sustentável das 14 

Cidades – Brasil, doravante IDSC-Brasil: 1) (Bandeiras 8, 10 e 16) - “Ampliar o número de 15 

Forças-Tarefa das equipes de fiscalização ambiental e Guarda Ambiental Municipal na 16 

Zona Noroeste, Morros e Área Continental”, com a finalidade de combater homicídio e 17 

desemprego juvenis. A SESEG afirmou que estão sendo feitas capacitações sobre 18 

fiscalização ambiental e será firmado convênio com a Polícia Militar, o que expandirá o 19 

alcance das forças-tarefas para fiscalização de áreas de risco. A secretaria também fez 20 

questionamentos a respeito da origem dos dados que conferem vermelha ao indicador 21 

Homicídio Juvenil, que originou a ação supracitada. O Comitê ODS informou que os 22 

dados são levantados pelo Programa Cidades Sustentáveis, e que a interlocução entre a 23 

prefeitura e o programa é possível, aberta e deve ser feita de maneira a informar as 24 

especificidades do município. O comitê também ressaltou que as secretarias devem 25 

manter-se atualizadas sobre os dados qualitativos e quantitativos de suas atuações, para 26 

possibilitar uma análise realista e com as necessidades do município. A SESEG 27 

comprometeu-se a realizar um levantamento dos dados de homicídios no município desde 28 

2018 dentro da faixa etária proposta nos ODS (15 a 29 anos), visto que não concorda 29 

com os dados apresentados pelo Programa Cidade Sustentável. 2) Sobre o plano de ação 30 

“Ampliar quantidade de atividades de conscientização para prevenção em áreas 31 

consideradas de riscos pela Defesa Civil em áreas de alta vulnerabilidade social (ZN e 32 

Morros)” (Bandeiras 8, 10 e 16), foi citado seu atendimento por meio do indicador já 33 

existente I2509: “Percentual de moradias visitadas localizadas em áreas de risco de 34 

escorregamentos (R-3 e R-4)”. 3)Sobre as ações “Ampliar quantidade de palestras sobre 35 

Violência contra a Mulher (identificar situações de Violência)” e “Capacitar de forma 36 

permanente aos atores participantes no atendimento de mulheres vítimas de violência.”, a 37 

SESEG informou que o município lançou recentemente um plano para conscientização 38 

sobe o assunto em tela, com confecção de  uma cartilha que inclui um questionário para 39 

que a mulher identifique situações de risco e números de contato para 40 

informação/denuncia em casos de violência. A secretaria informou que serão feitas 41 

capacitações com a Guarda Municipal para melhor identificação e atendimento desses 42 

casos. Assim, foi definido que será criado indicador de “Capacitações Sobre Violência 43 

Contra a Mulher”, restando pendente apenas a definição, até o dia treze de maio, da meta 44 

a ser atingida. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião as dez horas e vinte 45 

minutos e a ata após análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao portal dos 46 

conselhos para publicização. Santos, 05 de maio de 2022. 47 
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Suzete Faustina dos Santos 50 
(assinado no original) 51 
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