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Ata da reunião do Comitê ODS, realizada aos onze dias do mês de julho do ano de 1 

dois mil e vinte e dois, com início às 14h 50 minutos, nas dependências da Sala de 2 

Situação, primeiro andar do Paço Municipal, situado à Praça Mauá, s/nº, Centro, Santos. 3 

Estiveram presentes, conforme lista acostada ao original desta ata, os representantes das 4 

seguintes secretarias e /ou autarquias: Secretaria de Meio Ambiente, SEMAM, Secretaria 5 

de Educação, SEDUC, Fundação Pró Esporte, FUPES, Secretaria de Turismo, 6 

Empreendedorismo e Economia Criativa, SEECTUR. Os representantes da Secretaria de 7 

Portos, SEPORT-PE, justificaram ausência.  Pelo comitê ODS: Fabiana Valério de 8 

Ornelas Almeida, que presidiu a reunião, com assessoria dos integrantes do  9 

Departamento de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, DEPODS, Suane Aubin de 10 

Moraes e o Senhor Anderson Martins. A reunião teve como pauta: 1) Solicitação de 11 

revisão do Dossiê ODS – Santos 2030. Foi notada a falta de alguns projetos que são 12 

desenvolvidos pelos órgãos e por algum motivo, acreditamos esquecimento pelo tempo 13 

curto para conclusão da tarefa, não foram incluídos na composição do Dossiê e somente 14 

agora após uma análise mais apurada, por parte do comitê, notou-se a falta dos mesmos. 15 

Também há necessidade de revisão da escrita para melhor identificação e clareza dos 16 

projetos em seus objetivos pela comunidade no geral, já que o documento é público e 17 

publicizado no portal da prefeitura e a linguagem, embora com termos técnicos, precisa 18 

ser de fácil compreensão e assimilação para a população no geral.  Deu-se como 19 

sugestão que as explicações/informações complementares, caso sejam necessárias que 20 

venham entre parênteses ou como nota de rodapé; rever projetos que representam um 21 

diferencial da cidade e possam ser identificados como boas práticas; privilegiar qualidade, 22 

possibilidade de execução em detrimento de quantidade; rever projetos que estão 23 

inativos, se há possibilidade de continuidade ou ser considerados inviáveis, pontuais, 24 

excluir os mesmos. Foi explicado que o dossiê é um retrato do exercício governamental, 25 

que evidência a dimensão das ações, projetos ou programas em execução pela 26 

administração de acordo com o plano de governo elaborado por ocasião das eleições e 27 

por tanto ter que ser o mais fidedigno possível. 2) Maior disseminação dos ODS, em seus 28 

respectivos órgãos pelos integrantes do comitê, para que haja uma apropriação maior e 29 

crescente por parte dos demais servidores e colaboradores da gestão. Incentivo a 30 

participação no curso a ocorrer nos dias quatorze e quinze de julho próximo. 3) Breve 31 

analise do resultado dos novos Índices de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – 32 

IDSC- 2022, divulgado em 08/07. 4) Engajamento na vinda do caminhão ODS a cidade 33 

em 09 de outubro; 5) Evento UNESCO – Cidade Criativa, que ocorrerá no período de 34 

dezoito a vinte e dois de julho do corrente ano. Foi também informado sobre o destino do 35 

Dossiê Condesan e dos Conselhos de Direito, que os mesmos estavam sendo analisados 36 

para ver a consonância com os programas de governo. Outra informação é que não 37 

haverá prejuízos para as secretarias em relação ao lançamento dos índices nos dados 38 

abertos, no que tange aos itens novos e em especial aos do Programa Municipio Verde 39 

Azul e que estuda-se a possibilidade de dilação de prazos para término da tarefa. 40 

Passada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e na ausência de manifestos, as 41 

onze horas e cinco minutos, foi finalizada a reunião e a ata após análise dos presentes 42 

será lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para publicização. Santos, 11 de 43 

julho de 2022.  44 
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