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Ata da reunião realizada aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e 1 

vinte e um, com início às dez horas e quarenta minutos, nas dependências do Paço 2 

Municipal de Santos, situado a Praça Mauá, s/nº, primeiro andar Sala de Situação. A 3 

pauta da reunião versou sobre: Dados Abertos, Índice de Desenvolvimento Sustentável, 4 

Plano de trabalho para atingir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 5 

doravante ODS. A reunião foi específica com os representantes da Secretaria Municipal 6 

de Segurança, doravante SESEG, visto as especificidades de cada secretaria apontadas 7 

no  documento compilado sobre os índices ODS de cada cidade do Brasil, pelo Instituto 8 

Cidades Sustentáveis em parceria com o  Sustainable Development Solutions Network 9 

(SDSN), apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento( Cebrap) e financiamento 10 

do Projeto CITinova, O caminho de 770 municípios brasileiros, https://idsc-11 

br.sdgindex.org/profiles/santos-sp. Estiveram presentes conforme lista acostada ao 12 

original desta ata: pela SESEG, GCM Glaucia Cristina Silva de Oliveira, GCM Antônio 13 

Carlos da Silva, GCM Luiz Fernando de Carvalho de Souza, GCM Gustavo Otelo Oliveira 14 

da Silva e o Senhor Ides Gomes da Silva dos Santos, representando o segmento da 15 

SESEG/Defesa Civil pela articulação e coordenação do COMITÊ MUNICIPAL DE 16 

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE 17 

DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS 231 18 

INDICADORES QUE MEDIRÃO O PROGRESSO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS 17 19 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) ATÉ 2030, doravante 20 

Comitê ODS, a Senhora  Suzete Faustina dos Santos, Fabiana Valério de Ornelas 21 

Almeida, Fábio Tatsumi Maeshiro, Fabricio Oliveira de Souza. A senhora Suzete Faustina 22 

dos Santos fez um breve histórico sobre o que seria os ODS e a proposta de trabalho do 23 

município de Santos. O Sr. Fábio T. Maeshiro fez a apresentação do PCS, da 24 

necessidade de preenchimento dos índices até o dia dezoito de setembro, visto que o não 25 

preenchimento interfere diretamente no PDR de cada secretaria. O Senhor Luiz 26 

Fernando, representante SESEG, quis saber se havia alguma alteração significativa em 27 

relação aos dados dos anos anteriores e foi prontamente informado que não, tratando -se 28 

de uma atualização com data base em trinta de dezembro de dois mil e vinte. O senhor 29 

Ides, representante da Defesa Civil, informou que era iniciante na informação dos dados, 30 

mas que iria ver, dentro da defesa civil, quem foram os responsáveis anteriores e caso 31 

tivesse alguma dificuldade para o preenchimento, faria contato com os articuladores e 32 

coordenadores do comitê.  Em seguida, o Senhor Fábio Tatsubô, falou sobre os ODS e do 33 

Plano de Ação da cidade de São Paulo, o qual estamos nos fundamentando para a 34 

elaboração do plano do município. Apresentou uma compilação do documento elaborado 35 

pelas instituições que fazem o acompanhamento dos municípios que aderiram aos EODS, 36 

exemplificando situações especificas inerentes a SESEG e chamando a atenção para os 37 

pontos de atenção(desafios) constantes no mesmo. No caso da SESEG, o número 38 

crescente de homicídios, é um ponto que deve ser analisado, mas que, conforme 39 

sabemos, também envolve outros serviços de segurança pública, muito além da Guarda 40 

Civil Municipal. Ressaltou a necessidade de fazermos um trabalho intersetorial, 41 

objetivando reconhecer as potencialidades locais e de que maneira cada secretaria/órgão 42 

poderia contribuir para minimizar questões que reforçam as vulnerabilidades territoriais. A 43 

necessidade de construir formas de pactuação entre os diversos órgãos, parcerias, não 44 

só no desenvolvimento de ações, mas também   na captação de recursos de várias fontes 45 

para desenvolvimento das ações, com especial atenção para as situações que 46 

necessitem de maiores investimentos para atingir as metas preconizadas, foi outro 47 

assunto abordado. Informou-se que algumas pactuações serão incluídas no Programa de 48 

Participação Direta nos Resultados, doravante PDR e que os dados farão parte de uma 49 

publicação sobre as ações do Município/Agenda 2030, a ser lançada no início do próximo 50 

do ano. O Sr. Fábio colocou que as ações grandes já estavam acontecendo, ações estas 51 
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voltadas para construção de equipamentos, tais como: escolas, centros esportivos, 52 

recreativos e afins e que se fazia necessário dar andamento as ações menores, ou seja, 53 

se necessário, reorganização destes equipamentos, com fortalecimento e potencialização 54 

de sua utilização junto as comunidades. Desta forma ficaram definidas como etapas 55 

iniciais inerentes a secretaria que, após um período, serão retornadas ao Comitê ODS, 56 

para discussão, ajustes, compartilhamentos e posterior compilações, a saber: 1) 57 

Reconhecimento e análise, dos pontos focados no documento “mãe” e informação aos 58 

diversos setores da secretaria em questão; 2) Diagnóstico situacional; 3) Elaboração do 59 

plano de trabalho. Sem mais nada a tratar, às onze horas e quarenta e cinco minutos foi 60 

encerrada a reunião. A ata após análise dos presentes será lavrada e encaminhada ao 61 

portal dos conselhos para publicização. Santos, 09 de setembro de 2021. 62 
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