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Ata da reunião realizada aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e 1 

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

de Santos, situado a Praça Mauá, s/nº, andar térreo, Sala de Transparência, da Ouvidoria 3 

Transparência e Controle, doravante OTC. A pauta da reunião versou sobre: Dados Abertos, 4 

Índice de Desenvolvimento Sustentável, Plano de trabalho para metas do Objetivos do 5 

Desenvolvimento Sustentável, doravante ODS. A reunião foi específica com os representantes 6 

da Secretaria Municipal de Saúde, doravante SMS, visto as especificidades de cada 7 

secretaria apontadas no  documento compilado sobre os índices ODS de cada cidade do 8 

Brasil, pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o  Sustainable Development 9 

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

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

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

desta ata: pela SMS, Lucimar Lucas de Lima e Marisa Aparecida Paganini, pela articulação e 13 

coordenação do COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, 14 

AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 15 

OTIMIZAÇÃO DOS 231 INDICADORES QUE MEDIRÃO O PROGRESSO DA 16 

IMPLEMENTAÇÃO DOS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 17 

ATÉ 2030, doravante Comitê ODS,  Suzete Faustina dos Santos, Fabiana Valério de Ornelas 18 

Almeida, Fábio Tatsumi Maeshiro, Renato Figueiredo. O Sr. Fábio T. Maeshiro fez a 19 

apresentação do documento compilado, exemplificando situações especificas inerentes a 20 

SMS, focando nos pontos de atenção(desafios) constantes no mesmo. Falou sobre a 21 

necessidade de conhecimento geral da SMS sobre o documento, do trabalho intersetorial e da 22 

transversalidade junto a outras secretarias e autarquias, visto que a maioria dos assuntos 23 

acabam por envolver a participação de outras. No caso utilizado como exemplo, obesidade 24 

infantil, enxerga-se também a SEDUC, SEMES, SEFIN, SEDS, como também encarregadas 25 

de ações que visem diminuir os índices desta doença em crianças com idade inferior a 12 26 

anos.  As formas de pactuação entre os diversos órgãos, não só no desenvolvimento de 27 

ações, mas também   na captação de recursos para desenvolver estas ações, em especial 28 

nas situações que necessitem de maiores investimentos para atingir as metas preconizadas, 29 

foi outro assunto abordado. Informou-se que as pactuações serão incluídas no Programa de 30 

Participação Direta nos Resultados, doravante PDR e que os dados farão parte de uma 31 

publicação sobre as ações do Município, a ser lançada no início do próximo do ano. Desta 32 

forma ficaram definidas como etapas iniciais inerentes a secretaria que, após um período, 33 

serão retornadas ao Comitê ODS, para discussão, ajustes e posterior compilação, a saber: 1) 34 

Reconhecimento dos pontos focados no documento e informação aos diversos setores da 35 

secretaria em questão; 2) Diagnóstico; 3) Elaboração do plano de trabalho.  Os envolvidos na 36 

reunião levantaram questionamentos sobre alguns dados do documento que consideram 37 

divergentes, como é o caso do número de Unidades Básicas de Saúde, doravante UBS, no 38 

município por números de habitantes (considerado no documento como baixíssimo), detecção 39 

de hepatite ABC, incidência de tuberculose, índice de mortalidade infantil. Foi informado que o 40 

Sr. Renato Figueiredo está em contato com os responsáveis pela extração/publicação dos 41 

dados expostos, para entender quais motivos levaram-os a esta análise que, no entender dos 42 

presentes, não correspondem a realidade do município. Sem mais nada a tratar, às doze 43 

horas e quinze minutos foi encerrada a reunião. A ata após análise dos presentes, será 44 

lavrada e encaminhada ao portal dos conselhos para publicização. Santos, 26 de agosto de 45 

2021. 46 
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