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Ata da reunião  realizada aos oito dias do mês de julho do ano  de dois mil e vinte e um, 1 
com início às quatorze horas e trinta minutos, através de videoconferência por meio do link: 2 
https://santos.webexcom/santos/j.php?MTID=m6370ac59c6c6ca2aa6edd5048ec74f32,código 3 
de acesso 1732349406, senha RKjxYTS8r65. Os participantes são os futuros membros do comitê 4 
ODS, atualização 2021, a saber: Fernando Almeida (SEMAM), Suzete Faustina dos Santos 5 
(SEGOV), Juliana Menezes Cavalcanti (SIEDI), Lucimar Lucas de Lima (SMS), Luís Felipe Toneli 6 
Távora (SIED), Luis Felipe Lunardi Rigotto(SEDURB), Maria do Carmo Sofia de Paula (SEGOV), 7 
Renato Figueiredo (OTC), Camila Cardoso (SAPDRC), Maria José Figueiredo Xavier de Oliveira 8 
(SAPDRC), Porthos M. Leite (SEGOV), Sinésio Veiga Domingues (SESERP), Luiz Trajano de 9 
Oliveira (SEFIN), Marisa Aparecida Paganini (SMS), Breno Magalhães Oliveira de 10 
Mesquita(SECULT), Carla Abibe F. Martinez(GPM). Justificadas: Marcio Paulo (SEMAM), Luciano 11 
Maria Braga de Souza Otero (SEDUC), Ana Paula Martins Vasquez (SEPLAN), por estarem em 12 
férias, Fábio Tatsumi Maeshiro (OTC) e Paulo Roberto de Oliveira Souza (CCO/SEPLAN), 13 
participando de outra reunião no mesmo horário, Aurélio dos Santos e Antônio Carlos da Silva( 14 
SESEG), em apoio à postos de vacinação COVID-19. A reunião teve como expositores os 15 
Senhores Thiago Sanches Battaglini, responsável na Fundação Abrinq por Relações 16 
Institucionais e Governamentais e pelo Programa de Estratégias ODS, doravante EODS e 17 
Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh, Analista de Políticas Públicas da Prefeitura Municipal de São 18 
Paulo e uma das responsáveis pelo processo de municipalização dos ODS no referido município. 19 
A reunião teve como objetivo fazer uma retrospectiva da criação dos Objetivos do 20 
Desenvolvimento Sustentáveis, finalidades, objetivos, ações, metas e suas relações com os 21 
governos locais com ênfase para dados relativos à Cidade de Santos. Na sequência foi a vez da 22 
Sra. Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh fazer a sua explanação, que versou sobre a agenda 23 
2030 do município de São Paulo: trajetória da mesma, legislações, formação do grupo 24 
intersetorial, tempos de trabalhos, regionalização/municipalização dos objetivos, seleção de 25 
indicadores, formação das câmaras temáticas. As apresentações feitas pelo Sr. Thiago Sanches 26 
Battaglini e a posteriormente pela Sra. Gabriela Pinheiro Lima Chabbouch, encontrar-se-ão 27 
disponibilizadas no Portal dos Conselhos, aba Comitê ODS.  Após toda explanação foi dada a 28 
palavra a quem dela quisesse fazer uso. A senhora Suzete Faustina falou sobre a necessidade de 29 
ter-se um olhar voltado para os pontos negativos do município, mas não sem esquecer a 30 
manutenção dos pontos positivos, pois apesar de ocuparmos o vigésimo primeiro lugar entre os 31 
setecentos e setenta municípios participantes dos EODS, não sabemos as condições de 32 
“desenvolvimento” dos outros municípios participantes. Também foi lembrado que alguns 33 
representantes de secretarias, em especial Educação e Meio Ambiente, já haviam se manifestado 34 
quanto a divergência entre alguns dados apresentados, inclusive na webinar ocorrida em oito de 35 
abril, onde constou que a cidade tem poucos registros de desenvolvimento de projetos na área 36 
marítima, baixos índices educacionais, tanto pedagógicos quanto estruturais e a realidade atual da 37 
cidade. O Sr. Fernando Almeida aproveitou a fala da Sr. Suzete ratificando-a no mesmo sentido 38 
das divergências entre os assentamentos e a realidade atual, de projetos que versam sobre o 39 
ambiente marinho. Foi explicado que os dados são retirados de meios oficiais e que precisaria ver 40 
o porquê da não atualização, inserção de novos dados condizentes com a realidade vigente. Foi 41 
informado que o Sr. Renato Figueiredo, lotado na Ouvidoria Transparência e Controle, já estaria 42 
pesquisando as razões e o que precisa ser feito para que haja uma atualização de dados 43 
referentes ao município.   Terminadas as manifestações, às 16 horas e 20 minutos foi dada por 44 
encerrada a vídeo conferência, que será publicada no portal dos conselhos, após ciência dos 45 
presentes a videoconferência   e retificações que se fizerem necessárias.  Pela SEDAP/SEGES, 46 
contamos com o apoio operacional do Sr. Allan Michel Simões Piva e equipe.  Santos, 08 de julho 47 
de 2021 48 
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