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1.

APRESENTAÇÃO

O Diálogo Aberto é um projeto da Prefeitura de São Paulo que acontece em cada
uma das 32 Subprefeituras da Cidade e é coordenado pela Supervisão de Assuntos
de Governo Aberto (SAGA), parte da Secretaria Executiva de Gestão de Projetos
Estratégicos, da Secretaria de Governo Municipal1. Este relatório descreve o
processo de elaboração e implementação do Projeto Diálogo Aberto em 2019, que
consiste na publicação de Relatórios Semestrais de Obras e Ações das
Subprefeituras e reuniões com representantes do Governo e munícipes. Os dados
são divididos entre o 1º e o 2º semestre de 2019.
As ações do “Diálogo Aberto” estão estabelecidas no Programa de Metas para o
Biênio 2019-2020 da Cidade de São Paulo, no âmbito do eixo Inovar na gestão, no
Objetivo Estratégico 34: Fortalecer o Governo Aberto na cidade. Está descrito na
iniciativa 34.f: desenvolver relatórios semestrais, por Subprefeitura, sobre ações e
obras da Prefeitura no território, para publicação em meio eletrônico e apresentação
presencial aos munícipes.
Os relatórios referentes ao 1º semestre de 2019 foram publicados pelas
Subprefeituras até 30 de junho e as 32 reuniões, uma por Subprefeitura,
aconteceram entre 10 e 24 de julho de 2019. As apresentações foram realizadas
junto às Audiências Públicas da Lei Orçamentária Anual, quando também foi
apresentada a repactuação e regionalização do Programa de Metas do Município.
Referente ao 2º semestre de 2019, os relatórios foram publicados pelas
Subprefeituras até 15 de janeiro de 2020 e as reuniões de Diálogo Aberto
aconteceram em Audiências Públicas específicas ao Diálogo Aberto, convocadas
por cada uma das 32 Subprefeituras no período de 02/12/2019 a 23/01/2020.

1

Conforme estabelecido pelo Decreto Nº 59.000/2019, publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo
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2.

HISTÓRICO DO PROJETO

A Supervisão para Assuntos de Governo Aberto (SAGA) decorre da iniciativa São
Paulo Aberta, criada em 2014 com a missão de articular e fomentar políticas
2

públicas em Governo Aberto no âmbito da municipalidade. Em 2016, a cidade de
3

São Paulo foi um dos 15 governos subnacionais selecionados para integrar a Open
Government Partnership – OGP (Parceria Global para Governo Aberto), com o
objetivo de que desenvolvessem planos de ação para Governo Aberto em âmbito
local. Atualmente, 20 entes subnacionais do mundo fazem parte da parceria. As
ações de governo aberto dos membros da OGP são definidas e operacionalizadas
por meio de Planos de Ação em Governo Aberto. O primeiro Plano de Ação em
Governo Aberto de São Paulo foi co-criado em 2016 e implementado em 2017. Já o
segundo e atual Plano, foi co-criado em 2018 e implementado entre 2019 e 2020.
O projeto Diálogo Aberto foi constituído no Compromisso 1 do primeiro Plano de
Ação em Governo Aberto e a metodologia inicial do projeto foi a estabelecida pelo
Fórum de Gestão Compartilhada4, conforme Tabela 1 (ver destaque na Etapa 3).

Tabela 1 - E
 stabelecimento do Diálogo Aberto pelo 1º Plano de Ação em Governo Aberto.
Aumentar o poder de intervenção dos Conselhos Participativos Municipais
Compromisso 1

em suas respectivas Subprefeituras, criando sessões abertas deliberativas
para acolher as propostas e demandas dos munícipes

2

Ações do Governo nas áreas de Transparência, Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability),
Participação Cidadã, Tecnologia e Inovação, conforme definição da Controladoria Geral da União disponível em:
https://governoaberto.cgu.gov.br/governo-aberto-no-brasil/o-que-e-governo-aberto
3

Austin (Estados Unidos), Bojonegoro (Indonésia), Buenos Aires (Argentina), Elgeyo Marakwet (Quênia), Escócia
(Reino Unido), Jalisco (México), Kigoma (Tanzânia), La Libertad (Perú), Madrid (Espanha), Ontário (Canadá),
Paris (França), São Paulo (Brasil), Tbilisi (Geórgia), Sekondi-Takoradi (Gana), Seul (Coréia do Sul). Atualmente,
mais cinco governos subnacionais fazem parte da OGP: Lași (Romania), País Basco (Espanha), Kaduna State
(Nigéria),
Cotabato
do
Sul
(Filipinas)
e
Nariño
(Colômbia).
Mais
informações
em:
https://www.opengovpartnership.org/our-members/
4

O Fórum de Gestão Compartilhada é formado por membros do Governo e Sociedade Civil. Objetiva garantir o
desenvolvimento do Plano de Ação em Governo Aberto conforme as diretrizes da OGP.
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Disponibilizar por meio impresso e eletrônico, com antecedência
Etapa 1

determinada, a agenda, pautas e atas das reuniões pelos Conselhos
Municipais Participativos, com apoio das respectivas Subprefeituras

Etapa 2

Realizar reuniões abertas semestrais intersetoriais nas 32 Subprefeituras,
com demais conselhos locais, e outros coordenadores (as) do governo local
Produção de relatórios semestrais pelas Subprefeituras, e disponibilização

Etapa 3

por meio eletrônico e impresso, com o status dos projetos, obras e ações que
serão desenvolvidos, a fim de garantir acompanhamento, fiscalização e
avaliação

Com efeito, o Programa de Metas 2017-2020 integrou políticas públicas de governo
aberto e sua Meta 49, associada à São Paulo Aberta, estabeleceu: Garantir que 100%
dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto,
integrando

ferramentas

básicas

de

acessibilidade.

As

linhas

de

ação

correspondentes à atuação da São Paulo Aberta estão apresentadas na Tabela 2
(ver destaque na linha de ação 65.2).

Tabela 2 - L inhas de ação do Diálogo Aberto no Programa de Metas 2017-2020.
65.1

Realizar reuniões abertas semestrais intersetoriais nas 32 Subprefeituras com representantes
do governo visando acolher as propostas e demandas dos munícipes

65.2

Publicar relatórios semestrais sobre ações e obras das Subprefeituras por meio eletrônico, a
fim de garantir acompanhamento, fiscalização e avaliação

65.3 Lançar edital do Programa Agentes de Governo Aberto
65.4 Realizar oficinas do Programa Agentes de Governo Aberto nas áreas das 32 Subprefeituras
65.5

Implementar um plano de comunicação para ampliar e diversificar a divulgação das
iniciativas de governo aberto

6

Em 2017, as duas edições do Diálogo Aberto nos Conselhos Participativos das 32
Subprefeituras da cidade alcançaram 1.302 pessoas. As reuniões tiveram como
tema “governo aberto como forma de fomentar a participação e o controle social”.
As 32 Subprefeituras publicaram durante 2017 os Relatórios de Obras e Ações no
âmbito de seus territórios ao final de cada semestre em seus sites. Estes foram
publicados na aba “Participação Social”, no botão “Conselhos e Órgãos Colegiados”.
A metodologia do Diálogo Aberto no primeiro semestre de 2018 registrou um
panorama do entendimento da sociedade civil na pauta de governo aberto e
envolveu os participantes em uma dinâmica para que pensassem em “como a
prefeitura de São Paulo pode inovar em Participação Social”. Este trabalho
contribuiu para uma das etapas da construção do 2° Plano de Ação em Governo
Aberto de São Paulo, que foi finalizado em dezembro de 2018 e está em
implementação (período 2019 - 2020), em processo coordenado pela Supervisão
para Assuntos de Governo Aberto e pelo Fórum de Gestão Compartilhada.
A partir do segundo semestre de 2018, a reunião de Diálogo Aberto teve como
metodologia a apresentação dos Relatórios Semestrais de Obras e Ações relativos
aos semestres anteriores. Em sua maioria, as apresentações aconteceram nas
reuniões dos Conselhos Participativos Municipais. Desta forma, as subprefeituras
deram grandes passos em exercitar a abertura de governo com maior participação
social, transparência, integridade e inovação tecnológica.
Em 2019, a Prefeitura de São Paulo realizou a Revisão Programática do Programa de
Metas para o biênio 2019-20205. O novo documento traz a meta 34: Fortalecer o
Governo Aberto na cidade; e as ações do Diálogo Aberto estão descritas na iniciativa
34 f: desenvolver relatórios semestrais, por Subprefeitura, sobre ações e obras da
Prefeitura no território, para publicação em meio eletrônico e apresentação presencial
aos munícipes. Descrito o histórico do projeto, os próximos tópicos deste relatório
mostram como o Diálogo Aberto foi executado no ano de 2019.

5

Veja mais informações sobre a Revisão Programática do Programa de Metas em:
http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/
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3.

PROJETO DIÁLOGO ABERTO EM 2019

As 32 subprefeituras da Cidade de São Paulo têm, entre suas atribuições, a
publicação semestral das obras e ações e apresentação destes dados aos
munícipes em audiências públicas. Este é o projeto Diálogo Aberto: uma ação de
transparência pública, prestação de contas e participação social.
Durante o ano de 2019, as subprefeituras realizaram dois ciclos do Diálogo Aberto,
trabalho realizado com a orientação da Supervisão para Assuntos de Governo
Aberto da Secretaria de Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo (SAGA). A
equipe esteve em contato com os pontos focais de cada subprefeitura os
Coordenadores de Governo Local e Assessores de Comunicação para orientar sobre
os prazos e formatos de publicação e de apresentação dos relatórios semestrais.
Foram encaminhadas sugestões de informações importantes que devem constar no
relatório, como fotos, tabelas e gráficos. Entre as informações requisitadas, estão:
Serviços de zeladoria; Intervenções e obras; Ações previstas que não foram
realizadas e o por quê; Agenda da subprefeitura – reuniões de conselhos e eventos;
Outras ações da subprefeitura.
Os relatórios semestrais de obras e ações de cada subprefeitura são publicados em
seus respectivos sites, no botão “Participação Social”, “Conselhos e Órgãos
Colegiados” e são apresentados em audiências públicas. No 1º semestre de 2019,
as audiências públicas de todas as subprefeituras foram agendadas pelas
Secretaria de Governo Municipal e da Fazenda para integrarem 3 pautas:
apresentações dos Relatórios Semestrais de Obras e Ações (Diálogo Aberto),
Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e revisão programática do Programa de
Metas para o biênio 2019-2020. No 2º semestre, as audiências trataram
exclusivamente da pauta Diálogo Aberto e foram agendadas pelas subprefeituras.
A seguir apresentamos os resultados do Diálogo Aberto no 1º (item 3.1) e 2º (item
3.2) semestres.
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3.1. Diálogo Aberto no 1º semestre de 2019
Os resultados do Diálogo Aberto no 1º semestre estão disponíveis na Tabela 3, a
seguir. Destacamos a participação de 2097 munícipes e a realização de audiências
em todas as Subprefeituras. Este foi o recorde histórico de participações no Diálogo
Aberto. Como ponto de melhoria, está a publicação pelas Subprefeituras do
Relatório até o prazo limite. Apenas 10 das 32 Subprefeituras cumpriram o prazo.
Destacamos que o cumprimento do prazo fortalece a participação social, uma vez
que permite a avaliação do documento pelos munícipes em tempo hábil antes da
realização da Audiência Pública.
Tabela 3 - R
 esultados do Diálogo Aberto no 1º semestre de 2019 por Subprefeitura.

DIÁLOGO ABERTO 1º SEMESTRE 2019
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Subprefeitur
a

Aricanduva
/Vila Formosa

Butantã

Campo Limpo

Capela do
Socorro

Casa Verde

data

hora

15/07/2019 19:00

16/07/2019 19:00

local
Auditório da
Subprefeitura
Aricanduva

CEU Butantã

24/07/2019 19:00

CEU Campo
Limpo

12/07/2019 19:00

Espaço
Multiuso da
Subprefeitura

18/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Casa Verde

RELATÓRIO DE OBRAS E AÇÕES
partici- Link para acesso ao relatório
pantes
de obras e ações

publicado
até data
limite*?

35

https://drive.google.com/file/d/1HBvn
nXTAmAa7T13Hn9Ek2r8JkcGiFelw/vie
w

NÃO

94

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/b
utanta/Relat%C3%B3rios%20/Relatorio
%20primeiro%20semestre%20%20201
9%20v7_07.pdf

NÃO

33

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/c
hamadas/relatrio_audincia_pblica_sub
cl_05_de_julho_finalizado_1562516539
.pdf

NÃO

69

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/capela_d
o_socorro/participacao_social/conselh
os_e_orgaos_colegiados/conselho_par
ticipativo/noticias/index.php?p=77915

SIM

105

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/C
asa%20Verde%202019/Relat%C3%B3ri
o%20Semestral%20de%20Obras%20e
%20A%C3%A7%C3%B5es%20-%201%C
2%BA%20Sem_19.doc

NÃO

9

Cidade Ademar 15/07/2019 19:00

Subprefeitura
da Cidade
Ademar Salão de
Eventos

Cidade
Tiradentes

17/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Cidade
Tiradentes

16/07/2019 19:00

Anfiteatro do
Hospital
Municipal
Prof. Dr.
Alípio Corrêa
Netto

11/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Freguesia do
Ó/Brasilândia

Ermelino
Matarazzo

Freguesia do
Ó/Brasilândia

Guaianases

19/07/2019 19:00 CEU Jambeiro

Auditório da
Subprefeitura
Ipiranga

300

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/ci
dade_ademar/relatorio_semestral/sub
cidadeademar_relatorio6meses.pdf

SIM

42

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/ci
dade_tiradentes/arquivos/RELATORIO_
JANEIRO_2019_Cidade_Tiradentes_20
19_2.pdf

NÃO

50

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%201%C2%BA%20Seme
stre%20de%202019%20-%20SUB-EM.p
df

NÃO

30

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/freguesia
_brasilandia/participacao_social/relato
rio_semestral/index.php?p=95854

SIM

35

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/g
uaianases/arquivos/Relat%C3%B3rio%
20de%20servi%C3%A7os%20e%20obra
s.pdf

NÃO

2

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3
o1semestre2019%20(1).pdf

NÃO

NÃO

Ipiranga

12/07/2019 19:00

Itaim Paulista

CEU Vila
16/07/2019 19:00 Curuçá - Irene
Ramalho

102

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20Semestral%20-%20
Finalizado%20ppt.pdf

Itaquera

11/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Itaquera

35

https://drive.google.com/file/d/10Qs2
XXgmv7L03P21U8josHDpNoyrSQE9/vi
ew

SIM

17/07/2019 19:00

Centro
Cultural
Negros Mãe
Filhos Oxalá

46

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/ja
baquara/Relat%C3%B3rio%20semestra
l(3).pdf

NÃO

70

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3
o%20Primeiro%20Semestre%202019.p
df

NÃO

Jabaquara

Jaçanã/
Tremembé

15/07/2019 19:00

CEU Jaçanã

10

Lapa

M'Boi Mirim

Mooca

17/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Lapa

18/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
M Boi Mirim

13/07/2019 19:00

Auditório da
Biblioteca
Pública
Affonso
Taunay

43

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/lapa/part
icipacao_social/conselhos_e_orgaos_c
olegiados/index.php?p=96690

NÃO

172

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Zeladoria%2
0Semestral%202019.pdf

NÃO

21

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/
mooca/relatorio%20gestao%20janeiro
%20a%20junho%202019.pdf

SIM

NÃO

Parelheiros

19/07/2019 19:00

CEU
Parelheiros

100

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20Geral%20de%20Ges
t%C3%A3o%20%20-%201%C2%BA%20
SEMESTRE%202019v1.pdf

Penha

17/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Penha

108

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/A
s%20da%20penha%20/relatorio.pdf

SIM

19

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3
o%20-%201%C2%BA%20semestre%20
de%202019.pdf

SIM

9

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/P
PT%20-%201%C2%BA%20SEMESTRE-2
019%20(1).pdf

NÃO

50

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elatorio%201%20semestre%202019.pd
f

NÃO

53

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%c3%b3rio%20Semestral%20Santa
na%20Tucuruvi.pdf

NÃO

38

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3
o/RELATORIO%20SEMESTRAL%20201
9.pdf

NÃO

19/07/2019 19:00

Auditório CEU
Perus

10/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Pinheiros

Pirituba/
Jaraguá

12/07/2019 19:00

Associação
Comercial de
São Paulo

Santana/
Tucuruvi

Auditório da
Subprefeitura
15/07/2019 19:00
Santana/Tucu
ruvi

Perus

Pinheiros

Santo Amaro

11/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Santo Amaro
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Subprefeitura
São Mateus

São Mateus

10/07/2019 19:00

São Miguel
Paulista

Auditório da
Subprefeitura
15/07/2019 19:00
de São Miguel
Paulista

38

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/sao_mat
eus/noticias/?p=96207

NÃO

148

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/P
R-MP_Sao_Miguel_Paulista/Document
os/RELATORIO%20SEMESTRAL%2020
19%20CORRETO%20FINAL%202(1).pdf

NÃO

NÃO

18/07/2019 19:00

CEU
Sapopemba

64

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/S
MSUB2019/Relatorio%20Semestral%2
0de%202019%20-%20Subprefeitura%2
0Sapopemba%20PDF.pdf

19/07/2019 19:00

Subprefeitura
da Sé - Praça
de
Atendimento

54

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/r
elatorio_06-19_publicar.pdf

SIM

Vila Maria/ Vila
16/07/2019 19:00
Guilherme

Auditório da
Subprefeitura
da V. Maria /
V. Guilherme

85

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/vi
la_maria_vila_guilherme/participacao_
social/Semestral%202019%20I.pdf

SIM

31

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/vi
la_mariana/acesso_a_informacao/Rela
torio%20semestral%20janeiro%20junh
o%202019.pdf

SIM

16

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
ELATORIO%20SEMESTRAL%201SEM%
202019.pdf

NÃO

Sapopemba

Sé

Vila Mariana

Vila Prudente

18/07/2019 19:00

Auditório da
OAB

12/07/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Vila Prudente

Mais informações sobre as outras pautas da audiência pública estão disponíveis em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/index.php?p=25937
* data limite para publicação do relatório no site:  05/07/2019

12

3.1.1. Relatórios Semestrais de Obras e Ações no 1º semestre
O prazo indicado para a publicação dos relatórios nos sites das subprefeituras foi o
de 5 de julho de 2019. O documento com orientações para o relatório foi
encaminhado por e-mail às Subprefeituras pela SAGA, junto ao cronograma do
Diálogo Aberto para o semestre. Trata-se de um modelo de relatório padrão, o qual
está disponível no Anexo I deste relatório.
A equipe da SAGA monitora a publicação dos Relatórios Semestrais de Obras e
Ações nos sites das 32 Subprefeituras. Na Tabela 3, exibimos o monitoramento feito
no prazo limite para publicação (05/07/2019), quando 10 das 32 Subprefeituras
efetivaram a publicação. Em verificação refeita na semana seguinte ao prazo
estabelecido, 23 relatórios haviam sido publicados. Em 03/10/19, todas as 32
Subprefeituras disponibilizaram o relatório na sessão de Participação Social Conselhos e Órgãos Colegiados dos seus respectivos sites. Até a data de redação
deste documento (15/01/2020), as 32 mantiveram os relatórios em seus sites.
3.1.2. Avaliação dos Relatórios de Obras e Ações - 1º semestre de 2019
No primeiro semestre de 2019, com base no modelo de relatório encaminhado às
Subprefeituras (disponível no Anexo I), SAGA realizou a seguinte avaliação sobre os
relatórios de obras e ações apresentados pelas subprefeituras, conforme Tabela 4.
O intuito é avaliar os pontos principais do Relatório de cada Subprefeitura, visando a
transparência e a identificação de pontos críticos de melhoria.
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Tabela 4 - A
 valiação dos Relatórios do Diálogo Aberto no 1ºsem/2019 por Subprefeitura.

AVALIAÇÃO SOBRE A FORMA
Formato do Relatório

Linguagem

O modelo da SAGA é em formato de Relatório
em texto corrido, que pode ser acompanhado
por uma apresentação. Destacamos aqui
aqueles que apresentaram apenas uma
apresentação, ausente de Relatório em texto
corrido.

Linguagem cidadã é a que apresenta as
informações de modo compreensível. Ela é
fortalecida pela inclusão de explicações aos dados,
tabelas, gráficos e imagens. Seu oposto é a
linguagem t écnica, ausente destas características.

Relatório

26 Cidadã

Apresentação

5 Técnica

Outro

1

10
22

AVALIAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO
Informações sobre a
Subprefeitura

Dados de atendimento

Orçamento

Informações sobre a estrutura e

organograma d
 a Subprefeitura, além
de dados sobre o t erritório e seus
equipamentos públicos. O intuito
dessas informações é apresentar ao
munícipe as informações mínimas
sobre a Subprefeitura e características
básicas do território. Estas são
relevantes também à própria
Subprefeitura quando do
planejamento de suas ações.

Dados sobre a praça de
atendimento d
 a Subprefeitura,
onde é possível verificar os
tipos de requerimentos mais
frequentes dos munícipes.

Informações sobre o
orçamento da Subprefeitura,
com detalhamento a partir da
execução orçamentária e
contratos e compras e
 m geral

Não há
8 dados de
atendimento

Informações completas

Informações incompletas

24

Há dados de
atendimento

Há informações sobre
execução orçamentária

20

Há informações sobre
26 contratos, compras,
contratos, doações, etc

11

6

Detalhamento de informações sobre
a Subprefeitura
Estrutura

21

Organograma

21

Território

21

Equipamentos

10

14

Dados de zeladoria e obras

Informações sobre Conselhos

Informações sobre as ações de z eladoria e obras da
Subprefeitura. Os dados são aprofundados por meio de
informações mensais e
 valores de serviço.

Informações sobre os Conselhos em
atividade na Subprefeitura, aprofundadas
pela relação de demandas d
 os conselhos
à Subprefeitura.

Não há informações sobre zeladoria e obras

Dados
mensais

Consta o
valor (R$)
16
pago pelos
serviços

1

Não há informações sobre os
Conselhos na Subprefeitura

13

Há informações
sobre demandas
dos conselhos à
Subprefeitura

Há informações
Há informações
sobre os
sobre zeladoria e 31
8 Não há
Conselhos na
Dados
Não consta o
obras
informações
Subprefeitura
compilados
valor (R$)
15
19
sobre demandas
para o
pago pelos
dos conselhos à
período
serviços
Subprefeitura

24

0

8

Como destaque positivo em relação aos Relatórios do primeiro semestre, apenas 1
Relatório não conta com informações sobre zeladoria e obras, escopo principal do
material. Assim, o intuito básico do projeto é cumprido. Há pontos de melhoria no
detalhamento desses dados, especialmente na inclusão de dados mensais e custo
das ações.
Considerando o intuito de participação social, a utilização de linguagem cidadã ou
simples é essencial e deve ser fortalecida.

3.1.3. Audiências Públicas no 1º Semestre de 2019
Decidiu-se por unir o Diálogo Aberto à Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual,
coordenada pela Secretaria Municipal da Fazenda, e à apresentação sobre o
Programa de Metas realizada pela Secretaria do Governo Municipal. Na ocasião,
houve o entendimento de que os temas estavam relacionados e o debate conjunto
poderia gerar bons frutos. A união das pautas poderia também aumentar o número
de participantes aos temas, fortalecendo a participação social.
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O calendário das Audiências Públicas foi definido pela Secretaria da Fazenda em
junho, com datas agendadas entre 15 e 24 de julho de 2019, conforme calendário
apresentado na Tabela 3. Foi realizada uma reunião de Diálogo Aberto em cada uma
das 32 Subprefeituras durante a respectiva Audiência Pública. O convite de
divulgação

das

audiências

está

disponível

neste

link:

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/ploa_2020_atualizado_1562958547.pdf.
Da mesma forma como foi realizado em edições anteriores, a apresentação da
pauta de Diálogo Aberto foi de responsabilidade dos pontos focais nas
Subprefeituras. Em sua maioria a apresentação foi realizada pelas Subprefeitas ou
Subprefeitos. A Supervisão para Assuntos de Governo Aberto recolheu avaliações
do público presente sobre as reuniões e a equipe participou presencialmente de 14
das 32 reuniões, distribuída em todas as zonas da cidade, como ouvinte.
A estrutura das reuniões consistiam em quatro etapas, descritas a seguir:
1) Abertura e apresentação do Subprefeito - Diálogo Aberto:

Apresentação do Relatório Semestral de Ações e Obras da Subprefeitura pelo
Subprefeito ou pelo Coordenador de Governo Local.
2) Programa de Metas:
Apresentação de balanço do Programa de Metas referente ao período de 2017-2018
e da revisão programática do Programa de Metas de 2019-2020 de forma
regionalizada, por responsáveis da Secretaria de Governo Municipal - SGM.
3) Execução Orçamentária:
Apresentação da proposta orçamentária (PLOA 2019) para a Prefeitura Municipal de
São Paulo em 2020, com estimativas e projeções, por encarregados da Secretaria da
Fazenda - SF.
4) Palavra aos munícipes:
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Espaço para contribuições dos munícipes.
3.2. Diálogo Aberto no 2º Semestre de 2019
Os resultados do Diálogo Aberto no 2º semestre estão disponíveis na Tabela 5, a
seguir. Destacamos que o total de munícipes participantes foi de 444, número este
subestimado uma vez que 6 Subprefeituras não encaminharam lista de participantes
até o momento da publicação deste relatório. Nesse sentido, o fortalecimento do
cumprimento de prazos pela Subprefeitura é um ponto de melhoria, inclusive em
relação ao prazo de publicação do Relatório. Apenas 4 das 32 Subprefeituras
cumpriram o prazo de publicação do Relatório. Destacamos que o cumprimento do
prazo fortalece a participação social, uma vez que permite a avaliação do
documento pelos munícipes em tempo hábil antes da realização da Audiência
Pública.
Tabela 5 - R
 esultados do Diálogo Aberto no 2º semestre de 2019 por Subprefeitura.

DIÁLOGO ABERTO 2º SEMESTRE 2019
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Subprefeitur
a

data

hora

Aricanduva/Vila
04/12/2019 18:30
Formosa

Butantã

Campo Limpo

Capela do
Socorro

18/12/2019 19:00

local

Auditório da
Subprefeitura
Aricanduva

Auditório da
Subprefeitura
Butantã

Auditório da
18/12/2019 19:00 Subprefeitura
Campo Limpo

10/01/2020 19:00

Sala de
Reuniões do
Gabinete da
Subprefeitura

RELATÓRIO DE OBRAS E AÇÕES
partici- Link para acesso ao relatório
pantes
de obras e ações

publicado
até data
limite*?

28

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/aricandu
va/participacao_social/conselhos_e_or
gaos_colegiados/index.php?p=51152

NÃO

25

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/b
utanta/Relat%C3%B3rio%20de%20Obr
as%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20d
as%20Subprefeituras%20-%202019_2%
20semestre.pdf

NÃO

12

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/campo_li
mpo/participacao_social/audiencias_p
ublicas/index.php?p=51061

NÃO

16

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/capela_d
o_socorro/participacao_social/conselh
os_e_orgaos_colegiados/conselho_par
ticipativo/noticias/index.php?p=77915

NÃO

17

Capela do
Socorro

18/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Casa Verde

inforhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação
e/secretarias/subprefeituras/casa_ver
não
de/participacao_social/index.php?p=5
dispo4093
nível

NÃO

Cidade Ademar 16/12/2019 19:00

Subprefeitura
da Cidade
Ademar Salão de
Eventos

32

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/cidade_a
demar/participacao_social/conselhos_
e_orgaos_colegiados/index.php?p=511
74

SIM

12

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/cidade_ti
radentes/participacao_social/conselho
s_e_orgaos_colegiados/index.php?p=5
1225

NÃO

22

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/ermelino
_matarazzo/participacao_social/?p=51
245

NÃO

9

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/freguesia
_brasilandia/participacao_social/relato
rio_semestral/index.php?p=102280

NÃO

20

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/guaianas
es/participacao_social/conselhos_e_or
gaos_colegiados/conselho_participativ
o/index.php?p=74706

NÃO

3

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/ipiranga/
participacao_social/conselhos_e_orga
os_colegiados/index.php?p=52267

SIM

SIM

NÃO

Casa Verde

Cidade
Tiradentes

Ermelino
Matarazzo

Freguesia do
Ó/Brasilândia

Guaianases

Ipiranga

Itaim Paulista

Itaquera

10/01/2020 19:30

Auditório da
Subprefeitura
Cidade
Tiradentes

17/12/2019 19:30

Auditório da
Subprefeitura
Ermelino
Matarazzo

15/01/2020 14:00

Auditório da
Subprefeitura
Freguesia do
Ó/Brasilândia

09/01/2020 18:00

Auditório da
Subprefeitura
Guaianases

13/12/2019 10:00

Auditório da
Subprefeitura
Ipiranga

20/12/2019 14:00

Auditório da
Subprefeitura
Itaim Paulista

infor- https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação e/secretarias/subprefeituras/itaim_pa
ulista/participacao_social/conselhos_e
não
dispo- _orgaos_colegiados/index.php?p=5571
8
nível

17/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Itaquera

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/itaquera/
participacao_social/conselhos_e_orga
os_colegiados/index.php?p=51472

4
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20/12/2019 20:00

Auditório da
Subprefeitura
Jabaquara

Jaçanã/Treme
18/12/2019 15:00
mbé

Auditório da
Subprefeitura
Jaçanã

Jabaquara

Lapa

M'Boi Mirim

Mooca

15/01/2020 18:00

Auditório da
Subprefeitura
Lapa

18/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
M Boi Mirim

15/01/2020 17:00

Auditório da
Subprefeitura
Mooca

9

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/ja
baquara/Relat%C3%B3rio%202%C2%B
0%20semestre%202019.pdf

NÃO

15

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/jacana_tr
emembe/participacao_social/conselho
s_e_orgaos_colegiados/index.php?p=5
1508

NÃO

9

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/lapa/part
icipacao_social/conselhos_e_orgaos_c
olegiados/index.php?p=96690

NÃO

6

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Zeladoria%2
02%C2%BA%20Semestrel%202019.pdf

NÃO

7

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/mooca/p
articipacao_social/conselhos_e_orgao
s_colegiados/index.php?p=51667

NÃO

inforhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação
e/secretarias/subprefeituras/parelheir
não
os/participacao_social/conselhos_e_or
dispo- gaos_colegiados/index.php?p=51706
nível

SIM

26

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/penha/pa
rticipacao_social/conselhos_e_orgaos
_colegiados/index.php?p=77920

NÃO

7

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/perus/ac
esso_a_informacao/index.php?p=7505
7

NÃO

17/12/2019 18:00

CEU
Parelheiros

19/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Penha

18/12/2019 16:00

Auditório da
Subprefeitura
Perus

19/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Pinheiros

inforhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
não
ELATORIO%20%202%C2%BA%202019.
dispopdf
nível

NÃO

Pirituba/Jaragu
23/01/2020 14:00
á

Auditório da
Subprefeitura
Pirituba

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/pirituba_j
aragua/participacao_social/conselhos
_e_orgaos_colegiados/index.php?p=51
870

NÃO

Parelheiros

Penha

Perus

Pinheiros

26

19

Santana/Tucuru
19/12/2019 14:00
vi

Santo Amaro

19/12/2019 18:00

Auditório da
Subprefeitura
Santana

Auditório da
Subprefeitura
Santo Amaro

10

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/s
antana_tucuruvi/Modelo%20Relatorio%
20de%20Obras%20e%20Acoes%20%2
02%20Semestre.pdf

NÃO

8

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/R
elat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3
o/Relatorio%20semestral%202%20201
9(1).pdf

NÃO

NÃO

São Mateus

19/12/2019 19:00

Subprefeitura
São Mateus

infor- https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação e/secretarias/subprefeituras/sao_mat
eus/participacao_social/conselhos_e_
não
dispo- orgaos_colegiados/index.php?p=5201
8
nível

São Miguel
Paulista

Auditório da
Subprefeitura
12/12/2019 19:30
de São Miguel
Paulista

101

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/upload/S
MSUB2019/S%C3%A3o%20Miguel%20
Paulista%20-%20relat%C3%B3rio.pdf

NÃO

Sapopemba

19/12/2019 14:00

Auditório da
Subprefeitura
de
Sapopemba

7

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/sapopem
ba/participacao_social/conselhos_e_or
gaos_colegiados/

NÃO

Sé

20/01/2020 18:00

Auditório da
Subprefeitura
da Sé

0

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/se/partici
pacao_social/index.php?p=52061

NÃO

Vila Maria/Vila
18/12/2019 18:30
Guilherme

Auditório da
Subprefeitura
da V. Maria /
V. Guilherme

20

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/vila_mari
a_vila_guilherme/participacao_social/c
onselhos_e_orgaos_colegiados/index.
php?p=52125

NÃO

10

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/vila_mari
ana/participacao_social/conselhos_e_
orgaos_colegiados/index.php?p=5210
5

NÃO

infor- https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
mação e/secretarias/subprefeituras/vila_prud
ente/participacao_social/conselhos_e_
não
dispo- orgaos_colegiados/index.php?p=5214
3
nível

NÃO

Vila Mariana

Vila Prudente

18/12/2019 10:00

Auditório da
Subprefeitura
da Vila
Mariana

18/12/2019 19:00

Auditório da
Subprefeitura
Vila Prudente

*data limite para publicação do relatório no site: 29/11/2019.
**informação não disponível = lista de presença não foi enviada à SAGA/SGM
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3.2.1. Relatórios Semestrais de Obras e Ações no 2º semestre de 2019
O prazo indicado para a publicação dos relatórios nos sites das subprefeituras foi o
de 29 de novembro de 2019. O documento com orientações para o relatório foi
encaminhado por e-mail às Subprefeituras pela SAGA, junto ao cronograma do
Diálogo Aberto para o semestre. Trata-se de um modelo de relatório padrão, o qual
está disponível no Anexo II deste relatório.
A equipe da SAGA monitora a publicação dos Relatórios Semestrais de Obras e
Ações nos sites das 32 Subprefeituras. Na Tabela 5, exibimos o monitoramento feito
no prazo limite para publicação (29/11/2019), quando 4 das 32 Subprefeituras
efetivaram a publicação. O prazo foi estendido para 09/12/2020, sem alteração no
número de subprefeituras que realizaram a publicação (as mesmas 4 subprefeituras
de 29/11/2019). Finalmente, em 15/01/2020, data de redação deste documento,
todas as 32 Subprefeituras disponibilizaram o relatório na sessão de Participação
Social - Conselhos e Órgãos Colegiados dos seus respectivos sites.
3.2.2. Avaliação dos Relatórios de Obras e Ações - 2º semestre de 2019
No segundo semestre de 2019, com base no modelo de relatório encaminhado às
Subprefeituras (disponível no Anexo II), SAGA realizou a seguinte avaliação sobre os
relatórios de obras e ações apresentados pelas subprefeituras, conforme Tabela 6.
O intuito é avaliar os pontos principais do Relatório de cada Subprefeitura, visando a
transparência e a identificação de pontos críticos de melhoria. Em relação à
avaliação do primeiro semestre, esta apresenta detalhamento em relação ao tópico
período de referência.
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Tabela 6 - Avaliação dos Relatórios do Diálogo Aberto no 2º semestre de 2019 por
Subprefeitura.

AVALIAÇÃO SOBRE A FORMA
Formato do
Relatório

Período de Referência

O modelo da SAGA
é em formato de
Relatório e
 m texto
corrido, que pode
ser acompanhado
por uma
apresentação.
Destacamos aqui
aqueles que
apresentaram
apenas uma
apresentação,
ausente de
Relatório em texto
corrido.

Linguagem cidadã
é a que apresenta
as informações de
modo
Um período de referência exato é aquele cujas informações
compreensível. Ela
referem-se ao 2º semestre e os dados são trazidos para os
é fortalecida pela
mesmos meses.
inclusão de
Um período de referência com desvios é aquele cujas
explicações aos
informações não fazem total referência ao 2º semestre e/ou
dados, tabelas,
cujos dados não são trazidos para os mesmos meses ou
gráficos e
ainda aquele em que não há informações precisas sobre o
imagens. Seu
período a que se refere.
oposto é a
linguagem t écnica,
ausente destas
características.

Relatório

Apresent
ação

Período de
14 referência
exato

Dados do 2º semestre e com
6 período de referência padronizado
ao longo do Relatório
Dados do 2º semestre porém com
período de referência variado ou
ausente ao longo do Relatório

18

Período de
referência
com desvios

Dados parcial ou totalmente
alheios ao 2º semestre mas o
período de referência está
26 padronizado ao longo do Relatório
Dados parcial ou totalmente
alheios ao 2º semestre e com
período de referência variado ou
ausente ao longo do Relatório
Período de referência não
especificado

Linguagem

6 Cidadã

11

6 Técnica

21

2

17

1

22

AVALIAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO
Informações sobre a
Subprefeitura
Informações sobre a estrutura e

organograma d
 a Subprefeitura,
além de dados sobre o t erritório e
seus equipamentos públicos. O
intuito dessas informações é
apresentar ao munícipe as
informações mínimas sobre a
Subprefeitura e características
básicas do território. Estas são
relevantes também à própria
Subprefeitura quando do
planejamento de suas ações.
Informações completas

Informações
incompletas

Dados de atendimento

Orçamento

Dados sobre a praça de atendimento
da Subprefeitura, onde é possível
verificar os tipos de requerimentos
mais frequentes dos munícipes.

Informações sobre o
orçamento da
Subprefeitura, com
detalhamento a partir da
execução orçamentária e
contratos e compras e
 m
geral

Não há
10 dados de
atendimento

22

Detalhamento de informações
sobre a Subprefeitura

Há dados de
atendimento

9

23

Dados
ausentes

Discriminados
por mês
Dados
compilados

Estrutura

24

Organograma

25

Território

26

Equipamentos

15

Há informações
9 sobre execução
orçamentária
Há informações
sobre contratos,
20
compras, contratos,
doações, etc

20

11

3

23

Dados de zeladoria e obras

Informações sobre Conselhos

Informações sobre as ações de z eladoria e obras da
Subprefeitura. Os dados são aprofundados por meio de
informações mensais e
 valores de serviço.

Informações sobre os Conselhos em
atividade na Subprefeitura,
aprofundadas pela relação de
demandas d
 os conselhos à
Subprefeitura.

Não há informações sobre zeladoria e obras

Há
informações
sobre
zeladoria e
obras

Dados
mensais

Consta o valor
14 (R$) pago
pelos serviços

0

Não há informações sobre os
Conselhos na Subprefeitura

12

32
Dados
Não consta o
compilados
18 valor (R$) pago 20
para o período
pelos serviços

Há
informações
sobre os
Conselhos na
Subprefeitura

11

21

Há
informações
sobre
demandas dos
conselhos à
Subprefeitura

3

Não há
informações
sobre
demandas dos
conselhos à
Subprefeitura

8

Como destaque positivo em relação aos Relatórios do primeiro semestre, todos
apresentaram informações sobre zeladoria e obras, escopo principal do material.
Assim, o intuito básico do projeto é cumprido. Há pontos de melhoria no
detalhamento desses dados, especialmente na inclusão de dados mensais e custo
das ações. Considerando o intuito de participação social, a utilização de linguagem
cidadã ou simples é essencial e deve ser fortalecida. A fim de fortalecer o
acompanhamento das ações desenvolvidas pelas Subprefeituras, a padronização do
período de referência utilizado em cada um dos relatórios também é um ponto de
atenção importante.

3.2.3. Audiências Públicas no 2º Semestre de 2019
A Supervisão para Assuntos de Governo Aberto orientou que os relatórios de obras e
ações fossem apresentados aos munícipes em audiências públicas exclusivas ao
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tema, realizadas em cada Subprefeitura. O prazo para realização das audiências
públicas

foi

02/12/2019

a

18/12/2019, estendido para 25/01/2020. 24

Subprefeituras realizaram as audiências públicas em dezembro de 2019 e 8 em
janeiro de 2020. As Subprefeituras foram orientadas a enviarem listas de presença e
fotos das audiências para comprovação dessas reuniões.
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4. Considerações Finais
A 5ª edição do Diálogo Aberto nas Subprefeituras foi realizada durante o mês de
julho de 2019, referente às ações das subprefeituras no primeiro semestre de 2019.
A 6ª edição, realizada em dezembro e janeiro de 2020, referente às ações no
segundo semestre de 2019. Em três anos de existência, no total, o projeto já contou
com 192 reuniões e com 4.885 participantes. Em cada uma das edições do evento, a
Supervisão para Assuntos de Governo Aberto (SAGA) levou às 32 Subprefeituras
diferentes propostas de metodologia para tratar sobre governo aberto com os
conselheiros participativos, servidores e sociedade civil presente nos encontros.
Os 32 Diálogos Abertos realizados no 1º semestre de 2019 contaram com um
público de quase 2100 pessoas. Além dos Conselheiros Participativos, participaram
das reuniões também conselheiros de outros setores, como por exemplo: CADES,
Conselho da Saúde, Conselho da Escola, Conselho do Idoso, entre outros. As
reuniões foram abertas à sociedade civil e em algumas delas, compareceram
centenas de pessoas, com destaque para Cidade Ademar (300), M’ Boi Mirim (172) e
São Miguel Paulista (148). A quantidade de pessoas em cada reunião está
disponível na Tabela 3.
As figuras 1 a 4 abaixo ilustram as Audiências em 4 das Subprefeituras.
Figura 1 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura da Sé em 19/07/2019.

Figura 2 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura da Cidade Ademar em
15/07/2019.
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Figura 3 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura Vila Mariana em
18/07/2019.
Figura 4 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura do Butantã em 16/07/2019.

Já no 2º semestre de 2019, o Diálogo Aberto contou com público de mais de 400
pessoas. Destaque para São Miguel Paulista, que manteve a participação de mais de
100 munícipes na reunião exclusiva ao Diálogo Aberto. A quantidade de pessoas em
cada reunião está disponível na Tabela 5.
As figuras 5 a 8 abaixo ilustram o momento das Audiências em 4 das
Subprefeituras.
Figura 5 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé em
18/12/2019.
Figura 6 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura da Penha em 19/12/2019.
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Figura 7 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura de Santo Amaro em
19/12/2019.

Figura 8 - A
 udiência Pública na
Subprefeitura de Guaianases em
09/01/2020.

Neste ano, foi inaugurada uma nova metodologia para o primeiro semestre,
incluindo nas reuniões de Diálogo Aberto as apresentações sobre o Programa de
Metas e as audiências públicas sobre o Projeto da Lei Orçamentária Anual, com o
intuito de reunir pautas e aumentar a participação de munícipes. De fato, esta
estratégia permitiu um dos resultados mais marcantes das edições do projeto: o
recorde da quantidade de participantes nas reuniões. Em relação à edição do 2º
semestre de 2018, por exemplo, o número triplicou, como pode ser visto no Gráfico
1, a seguir. A quantidade de participantes do 2º semestre de 2019 não é exata, dado
que não foram enviadas listas de presença de 7 subprefeituras, mas é aparente a
diminuição de participantes em relação ao 1º semestre de 2019.
Gráfico 1 - Evolução da quantidade de participantes nas reuniões de Diálogo Aberto.*
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* Dados do 2º semestre de 2019 subestimados uma vez que 6 Subprefeituras não encaminharam
dados de presença de munícipes.

Além da maior quantidade de participantes nos eventos, percebe-se como ponto
positivo deste novo formato uma maior diversidade do público em comparação às
edições anteriores. Participaram das reuniões, além de representantes dos
Conselhos Participativos Municipais (que já eram o principal público dos Diálogos),
movimento sociais, associações de bairro e um número considerável de outros
munícipes. Algumas reuniões permitiram também uma importante interação dos
munícipes com os subprefeitos(as), que apresentaram a maioria das reuniões.
Destaca-se, enfim, o papel informativo desses eventos. Ao participar das edições
deste ano, para além da possibilidade de tomar conhecimento sobre o planejamento
de obras e ações das subprefeituras, o munícipe pode ainda acompanhar e
monitorar o cumprimento do Programa de Metas e discutir sobre as leis
orçamentárias da Prefeitura de São Paulo.
Apesar dos pontos positivos levantados, no primeiro semestre, o acúmulo de pautas
na mesma reunião refletiu no aumento de participantes, mas na diminuição do
tempo de participação dos munícipes (etapa 4 - Palavra aos munícipes), se
comparado às outras edições do Diálogo Aberto. Em todas as ocasiões, houve
intervenções no microfone e fichas de contribuições à PLOA. Mas em muitos casos,
o retorno por parte do poder público foi passado em forma de devolutiva.
No segundo semestre de 2019, as reuniões foram exclusivas para a pauta de
Diálogo Aberto. No que pese a diminuição de participantes, nas reuniões do
segundo semestre os munícipes tiveram mais tempo para fazer intervenções e para
conversarem com os Subprefeitos e com funcionários das Subprefeituras durante
as reuniões. Isso gerou discussões aprofundadas sobre os temas específicos de
cada Subprefeitura. Os prós e contras das metodologias serão avaliadas quando da
formulação do Diálogo Aberto em 2020.
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ANEXO I - Modelo de Relatório de Obras e Ações 2019.1
https://drive.google.com/file/d/1fzd5F0uBSIy6I1V3H_pPnCGQ7RdBkoMw/view?usp
=sharing
ANEXO II - Modelo de Relatório de Obras e Ações 2019.2
https://drive.google.com/file/d/1y5TsMT4Iu4XUmIMIHUIXpMivzDJSiGSP/view?usp
=sharing
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