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14ª Reunião Plenária da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável  
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I - Dia, hora e local da reunião; 

No dia 14 de outubro 2021, às 15h, foi realizada, por meio do Microsoft Teams, a décima terceira 
reunião plenária da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030. 

 

II - Nome dos membros presentes: 

Estavam presentes representantes das seguintes entidades da Sociedade Civil, Iniciativa Privada e 
Comunidade Científica: 

• Denise Crocce Romano Espinosa – Segmento 3 (2° Titular: Universidade de São Paulo/USP) 

• Marlene Ferreira da Rocha - Segmento 1 - Região Centro-Oeste (1º Titular: Liga Solidária - Liga 

das Senhoras Católicas de São Paulo) 

• Jucilene Leite Rocha - Segmento 1 (1º Titular: Fundação Abrinq pelos Diretos da Criança e do 

Adolescente) 

• Denise Conselheiro - Segmento 2 (1º Suplente: Instituto Akatu) 

• Kaísa Isabel da Silva Santos - Segmento 2 (2ª Titular: Instituto de Arquitetos do Brasil/IAB) 

• Zysman Neiman - Segmento 3 (1º  Titular: Universidade Federal de São Paulo/Unifesp) 

• Ergon Cugler de Moraes Silva - Segmento 2 (3º Suplente - União Estadual dos 

Estudantes/UEE_SP) 

Estavam presentes os seguintes representantes do Poder Público: 

• Maria Luiza Oliveira Gedeon (suplente: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - 

SMUL) 

• Mariana Corrêa Barra (titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - 

SMDET) 

• João Paulo de Brito Greco (titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho - SMDET) 

• Marta Teresa Suplicy (titular: Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SMRI) 



• Viviane Cannechio Ferreirinho (suplente: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social - SMADS) 

• Giovana Barbosa (suplente: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – SVMA) 

• Vívian Satiro (titular: Secretaria de Governo – SGM) 

 Observadores que acompanharam a reunião:  

• Lucas Roberto Paredes Santos (SMRI)  

• Thaís Brianezi (SVMA) 

• Anna Carolina de Paula M. de Marco (SGM) 

• Igor Pantoja (Instituto Cidades Sustentáveis/Rede Nossa São Paulo) 

• Victor Queiroz de Mendonça  

• Daniel Bruno Garcia (SGM) 

 

III – Pauta do dia: 

• APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  DO DIA 23/09/2021 (SVMA); 

• APRESENTAÇÃO  DAS VALIDAÇÕES  DAS AÇÕES  PELOS  GABINETES(SGM); 

• PRÓXIMOS  PASSOS –CONSULTA  PÚBLICA  (SGM); 

• INFORME PROJETO  MERCOCIDADES –CONVITE PARA FALAS DO PLENÁRIO  (SGM); 

• INFORME STATUS RELATÓRIO VOLUNTÁRIO  LOCAL  2021 –UCCI (SMRI). 

 

Marta: Boa tarde! Eu gostaria de mencionar as pautas que vão ser abordadas. Primeiro vai ser 

aprovação da ata da reunião do dia 23/9, depois aresentar as validações das ações pelos Gabinetes. Isso 

é muito importante, para compartilhar todas as informações. Depois, os próximos passos da consulta 

pública. Vai ser dado depois o informe também sobre o projeto Mercocidades e um informe do status 

do Relatório Voluntário Local de 2021. Eu agora vou passar a palavra para representante da Secretaria 

do Verde e Meio Ambiente, a Thais.  

Thaís: Bom dia, secretária! Bom, dia todo mundo. Hoje quem vai conduzir a reunião é a Giovanna, que a 

nossa representante titular. Eu conduzi na semana passada porque nem ela nem a Meire estavam. A 

gente já vai compartilhar a tela para dar início. Desculpa, demorou um pouco. Eu estou aqui presencial, 

às vezes a internet é mais lenta. Gi, você já vê?  

Giovana: Não, mas pode conduzir daí. 

Thaís: Acho que está demorando para carregar. Bom, o ponto da aprovação da pauta, a gente teve a 

última reunião no dia 23. E no dia 30 a gente enviou a transcrição da ata para vocês por e-mail. Não 

recebemos por e-mail nenhum pedido de correção. Se houver algum, por favor,  podem se manifestar. 

Se não houver, gostaria de saber se a gente pode considerar a ata aprovada. Então entendo que a ata 

está aprovada. E aqui aparece o tradicional aviso de que todas as atas aprovadas já estão no site do 

Verde e Meio Ambiente, na página de referência da Comissão Municipal ODS. A gente também está 

seguindo o rito estabelecido no regimento, de publicar no Diário Oficial. Por favor, assinem a lista de 

presença, a gente já compartilhou aqui no chat o link. E ao longo da reunião, lá pela metade e depois no 



final, a gente faz um lembrete pra quem ainda não não tiver porventura assinado. E esse era o rito mais 

inicial de aprovação da ata. Podemos seguir, então.  

Anna: Obrigada, Thais. Eu vou então seguir compartilhando minha tela. Eu vou, em nome da secretária 

Vívian, apresentar o resumo do que foi esse processo de validação dos Gabinetes. Na última semana, no 

dia 23, então a gente saiu da reunião do plenário com vários encaminhamentos em relação a alguns 

ajustes que a gente pactuou aqui em conjunto. Algumas demandas de inserção de ação ou algumas de 

refinamento em relação às ações e também em relação aos quantitativos dos indicadores. É a equipe de 

CEPEP/SGM coordenou, de uma forma transversal, esse exercício de validação das secretarias 

envolvidas. Foram ao todos 25 órgãos que participaram desse processo de validação e devolutiva das 

ações e indicadores. Então o que está indo para a consulta agora já está pactuado com os órgãos 

responsáveis. Para a gente é uma etapa bem importante do processo. Para garantir que o plano seja 

efetivado, não é, então ele está inserido nos compromissos do planejamento dos diferentes órgãos 

engajados nos indicadores de ações. Então eu vou passar um breve panorama do que foi essa devolutiva 

que a gente recebeu, tanto em relação às previsões de desempenho para 2024 dos indicadores, quanto 

em relação às ações propostas pelas câmaras temáticas. Em relação aos indicadores, dos indicadores 

que a gente encaminhou em plenário no último dia 23, a gente recebeu uma validação positiva sem 

ajuste de 155 previsões de desempenho e a gente teve um total de 20 demandas de ajuste. Lembrando 

que aqui a gente não está repactuando indicador que foi aprovado na Agenda Municipal 2030, mas sim 

entendendo quais dos 545 a gente, enquanto prefeitura, tem condição de estabelecer uma previsão de 

desempenho no quadriênio 2024. E dessas 20 demandas de ajuste, 7 foram relativas a ajuste de 

quantitativos para 24. Na reunião do dia 23 a gente saiu com uma identificação de que alguns 

indicadores tinham previsto um horizonte mais curto, 22 ou 23, então foram 7 demandas nesse sentido, 

de mudar o ano de referência e ajustar o valor previsto. E 1 é específico de um novo desempenho 24 

proposto, que não estava inserido no nosso exercício de planejamento das câmaras temáticas. E houve 

6 demandas de revisão de texto da previsão de desempenho 24. Então, de repente, às vezes não é um 

valor efetivamente, mas é uma previsão de desempenho mais qualitativa, e a forma como ele estava 

colocado, a forma como ele tinha sido registrado na ficha não estava tão facilmente compreensível. 

Então a gente teve demandas nesse sentido, também, não foi mudança de valor, mas sim mudança de 

ajuste de texto. E nós tivemos 6 demandas de esclusão de previsão de desempenho. Em relação a elas 

eu gostaria de tomar o cuidado de registrar que são 3 casos e relativos a indicadores de gestão de fauna 

que foram publicados com uma fórmula de cálculo na Agenda Municipal 2030 diferente da fórmula de 

cálculo que a prefeitura tem condição de estabelecer uma previsão de desempenho. Então entendendo 

que a gente não tem condição via Plano de Ação de mudar a fórmula de cálculo, foi entendido que a 

princípio a gente não ia colocar uma previsão de desempenho 24, mas seguir monitorando os 

indicadores que já tinham sido pactuados. E houve uma situação em relação ao indicador que a gente 

não tem condição de estabelecer um valor 24, mas por mais que ele tenha sido suprimido enquanto 

indicador, ele virou uma ação proposta por SEHAB. Houve uma demanda de inclusão de desempenho 

que veio da reunião do dia 23, que não foi possível de acatar pela aecretaria responsável. E uma 

situação específica de um indicador que foi mudado ao longo desses últimas semanas, em função de um 

ajuste de governança no projeto de segurança alimentar. E ele também não pode ser incluído enquanto 

previsão de desempenho, mas isso não vai impactar o fato de que todos os indicadores da Agenda serão 

monitorados anualmente. E aproveitar esse slide também para dizer que a Secretaria de Urbanismo e 

Licenciamento, via ObservaSampa, está no exercício de atualização da plataforma, então já solicitou às 

áreas responsáveis os dados de 2020 para atualizar o site. Atualizar todos os indicadores que a gente 



publicou no PDF com o desempenho do ano passado. Então é para nós um esforço bem significativo, 

não não só publicizar e acompanhar anualmente os 545 indicadores, mas também já no Plano de Ação 

estabelecer que 169 deles têm uma previsão de desempenho já planejada pelos órgãos responsáveis. 

Então esse é o nosso primeiro resultado a comemorar. E nesse slide a gente acabou registrando a 

referência dos indicadores. Mais a título de quem quiser consultar depois. Acho que o objetivo não é 

passar um a um, mas pelo menos vocês têm essa informação sistematizada. 

E o próximo slide é sobre as ações. Então no dia 23 a gente saiu com 655 ações aprovadas em conjunto 

pelo plenário e algumas novas propostas. Dessas 650, 606 foram validadas sem ajuste pelos órgãos 

responsáveis. E então seguem com o texto original construído pela Câmara temática. É 6 delas tiveram 

ajuste de marco de atingimento, então foi necessário fazer alguma algum tipo de reconfiguração, em 

função de alterações nas políticas que foram feitas recentemente. E acho que esses são os casos 

também daquelas metas que tinha um horizonte de marca de atingimento intermediado - 22, 23 - e a 

gente solicitou para a secretaria ajustar o marco de atingimento para para o quadriênio. É houve apenas 

4 ações com ajuste de quantitativo. Então a Secretaria imaginou que ela tinha capacidade de entregar 

um resultado, mas infelizmente, nesse meio tempo, em função da própria publicação do PPA, houve 

algum ajuste em relação a esse quantitativo. Outros foi um ajuste mais positivo, né, eles estavam numa 

perspectiva mais conservadora e conseguiram ampliar a previsão de entrega: então estão 4 ações nesse 

cenário. É nós tivemos 3 novas ações incluídas, 2 por solicitação da própria secretária Marta, que são 

relativas à instalação de placas fotovoltaicas nas unidades de educação e de saúde. E uma que é o 

indicador de déficit habitacional, que deixou de ser um indicador e passou a ser uma ação, de realizar o 

censo habitacional no quadriênio. É nós tivemos 23 ações com demanda de revisão de texto - então ou 

marco de atingimento não estava dialogando com a ação ou a forma como ela tinha sido redigida 

demandava um conhecimento prévio em relação àquela política. Então nós tomamos também o cuidado 

de fazer um ajuste fino de texto, e acho que não cabe aqui mencionar todas esses cenários. Mas de todo 

modo foram poucos ajustes em relação a isso. E nós tivemos 16 exclusões: então, 16 ações foram 

enviadas para a secretaria que propôs e, nesse meio tempo, ou a gente teve alguma dificuldade em 

relação a como a ação tinha sido colocada ou houve alguma mudança na política e demandou algum 

ajuste em relação àquilo que estava redigido. Isso é um pouco os casos dentro do nosso universo de 

ações construídas coletivamente. E também elas seguem aqui para referência, essa referência da 

numeração e da letra, ela dialoga com a numeração da ficha que a gente compartilhou com vocês, que 

foi aquela que a gente discutiu em plenário na última semana. E na medida que a gente vai subir para 

consulta pública, vocês vão ver que esta numeração vai mudar. Então a gente vai atualizar a partir da 

versão final. Mas de todo modo, quem tem tiver interesse em consultar, segue o registro também de 

quais são esses casos. E e aí, ao todo, nós seguimos com um número bastante expressivo, serão 142 

ações encaminhadas à consulta pública a partir de sábado. Então é uma demanda bastante importante 

de participação e compreensão do trabalho que foi feito por nós ao longo desses últimos meses. E aí 

para a prefeitura também colher contribuições em cima desse desse rol de atividades é um esforço 

bastante importante.  

Igor: Anna?  

Anna: Pode falar. conta essas. Esse quadro aqui você tem como depois enviar? Enfim, eu quero na 

verdade perguntar se a gente vai ter acesso às fichas originais do jeito que elas foram finalizadas pela 

comissão, antes das secretarias fazerem as alterações. Isso vai continuar disponível? 



Anna: As fichas originais são aquelas que a gente já encaminhou por e-mail, no Word que a gente enviou 

no próprio dia 23. E esse slide a gente encaminha para vocês por PDF, depois da reunião.  

Igor: Está bem, obrigado. 

Anna: Então é mais fácil de corresponder. Eu fiz essa fala só para destacar que caso vocês, na consulta 

pública, utilizem a mesma referência, pode ser que alguma haja alguma mudança. Porque como a gente 

teve que fazer as os ajustes na numeração da versão final, a correspondência não vai ser direta. Mas se 

vocês olharem o material que a gente enviou logo depois da última reunião do plenário, aí sim a 

correspondência vai ser direta.  

Igor: Tá bem.  

Anna: Não sei se abre a palavra para mais alguém que tenha dúvidas ou se eu posso seguir para para o 

processo da consulta pública.  

Giovana: Não tem ninguém com a mão levantada. Eu acho que você pode seguir. Alguém gostaria de se 

colocar? Eu não acho que você pode seguir, Anna. 

Anna: Está bom. Então em relação à consulta pública, a gente vai seguir utilizando a plataforma oficial 

na prefeitura de participação, Participe+. Nós tivemos a experiência de utilizar ela o ano passado, então 

a ideia é que a gente se utilize do mesmo formato, é onde a gente vai conseguir receber contribuições e 

interações para cada uma das ações que a gente formulou. Então amanhã nossa equipe também vai 

estar dedicada em subir as 642 ações aprovadas na plataforma. Lembrando só que para participar da 

plataforma, é importante que o municípe faça o cadastro. Imagino que vocês já têm, mas é sempre 

importante na divulgação reforçar isso, e ao fazer o cadastro ele consegue acompanhar também as 

interações e participar de uma parte e salvar, depois continuar, e isso é bastante necessário para o 

processo também de registro das contribuições e depois sistematização. E reforçar uma fala que já tinha 

sido feita na reunião passada, que agora eu acho que é a parte onde a gente mais conta com o apoio de 

vocês, no sentido de dar voz para aquilo que a gente já vem construindo nas últimas semanas e também 

estender esse espaço de contribuição para os outros fóruns que vocês ocupam, para outros grupos que 

não estiveram tão diretamente envolvidos no nosso trabalho nas câmaras temáticas. Então ano passado 

a gente fez esse convite para que as organizações proponham material de comunicação e que levassem 

isso para os encontros de vocês, para as mídias de vocês, e acho que reforço que é importante, muito 

importante, que a gente faça esse esforço coletivo de disseminar a participação social do nosso plano de 

ação também.  

Giovana: Igor.  

Igor: Obrigado. É, bem, a gente vai super ajudar nesse processo aí pela Rede Nossa São Paulo. É eu 

queria só perguntar se teve alguma evolução do Participe+ para que a devolutiva seja incluída no 

próprio sistema. Porque no Programa de Metas, por exemplo, a gente viu que foi criado um outro site 

para devolutiva. Então isso dificulta bastante. Eu acho que tinha alguma dificuldade técnica na época 

para fazer essa devolutiva no próprio Participe+. queria perguntar se isso foi melhorado, nesse sentido.  

Anna: Infelizmente a gente ainda não tem essa a estrutura do site de devolutivas inserida no Participe+. 

Mas a gente vai fazer esse esforço de sistematização para viabilizar que o munícipe tenha acesso à sua 

devolutiva de forma individualizada e também disponibilizar a planilha de dados abertos no site do 



Participe+. Isso vai acontecer nas próximas semanas, a gente vai avançar um pouquinho nesse esforço 

do que vai ser a sistematização posterior. Mas por mais que isso não tenha acontecido pela plataforma 

Participe+, por mais que ela ainda tenha essa restrição, a gente vai tentar sempre referenciar ambas, 

para que garanta que quem participou também tenha acesso à sua devolutiva individualizada.  

Vívian: Igor, na verdade, o portal da devolutiva adotado ele é uma evolução do que a gente teria 

condição de fazer no Participe+, porque o Particie é uma plataforma da qual a gente é signatário, que a 

gente tem pouca capacidade de fazer desenvolvimento em cima dela. Então o nível do material que a 

gente conseguiu entregar para a sociedade por meio do portal das devolutivas seria impossível por meio 

da Participe+. A gente acredita que é melhor ter um link vinculado com que a pessoa consiga encontrar 

a sua demanda com uma devolutiva super específica do que, enfim, a gente acabar é abrindo mão de 

algumas informações em virtude do não desenvolvimento em cima da plataforma do Participe+. 

Igor: Mas a questão é a dificuldade de acesso do ponto de vista de usuário da sociedade civil. Para quem 

vai consultar. Você tem que entrar, buscar uma outra plataforma, é muito mais complicado. Eu imagino 

que os números de acesso do Participe+ sejam muito maiores do que o da devolutiva, porque foi um site 

que foi criado ali no final do processo. Então é isso, acho que não teve divulgação, toda a comunicação 

foi voltada para o Participe+. 

Vívian: Mas tem um link do portal das devolutivas lá. A prefeitura faz um esforço de dar a devolutiva da 

forma mais clara e transparente possível. E, infelizmente, do ponto de vista de desenvolvimento, não 

daria para fazer isso dentro da plataforma do Participe, então essa foi a opção feita. 

Igor: E naquela última reunião, Vivian, a gente tinha mencionado que tinha uma possibilidade de uma 

mudança do próprio Participe. Não é isso mesmo?  

Vívian: É, a gente está com uma equipe sendo contratada para mexer no Participe. Mas certamente não 

a tempo desse processo. Ainda assim, dificilmente o Participe vai ter a capacidade, porque ele é 

desenvolvido numa outra linguagem de programação, de chegar naquele nível de especificidade que a 

gente tem no portal das devolutivas. 

Marta: Mas ainda assim a gente está nesse processo, vivendo e aprendendo. Quando a gente faz uma 

coisa pela primeira vez, acaba tendo esses tropeços, infelizmente. Mas talvez na próxima vez o site 

Participe+ esteja mais fácil. Você percebeu bem que é difícil, parece até que a gente quer dificultar, não 

foi essa a ideia. Mas quando se faz alguma coisa, assim, pela primeira vez, acontece isso. Mas daqui a 

pouco fica pronto. 

Vívian: Só para não criar uma falsa expectativa de que a gente chegue num desenvolvimento dentro da 

Participe do que a gente tem no portal das devolutivas, Igor, porque as linguagens de programação são 

completamente diferentes. A gente vai fazer uma vinculação pra fazer um desenvolvimento, para 

aumentar a capacidade do Participe+ para que não aconteça os problemas que aconteceram nas últimas 

votações. A ideia é melhorar a plataforma para que dê conta da participação da população, que todo 

mundo consiga, enfim, manusear bem o sistema do ponto de vista de votação. Agora de devolutivas eu 

acho pouco provável que a gente consiga avançar naquela linguagem de programação, porque é uma 

linguagem de programação muito amarrada. Então a opção feita do ponto de vista de desenvolvimento 

tecnológico foi vincular com um portal, com link disponível no site do Participe+. Do ponto de vista de 

transparência pública, a gente acha até melhor, porque  ele tem capacidade de, enfim, avançar, a gente 



tem como mexer naquela linguagem de programação, ele pode ser evoluído ao longo do tempo.Porque 

a gente vive hoje no Participe é um desenvolvimento para a manutenção daquela própria plataforma, 

no máximo expandindo um outro tipo de serviço. Então, enfim, não sei se eu consegui te responder. 

Mas só para não criar nenhuma expectativa de que ele um dia vai virar o portal das devolutivas, da 

forma com que a gente vê as devolutivas do PdM, porque isso é pouco provável.  

Igor: Entendi. Eu acho que é bom que ele evolua nesse sentido da votação. Mas talvez isso que a Ana 

tinha mencionado, se conseguir ser efetivado que a devolutiva seja colocada nem que seja em dados 

abertos, uma planilha que seja, numa planilha grande. Isso acho que facilita bastante já a análise. Às 

vezes, mais do que a consulta individual na plataforma,que é mais aprofundada, mas que impede uma 

análise mais geral. Era uma sugestão.  

Thaís: Então, eu ia destacar exatamente isso, Igor. Que a gente não perde em nada em relação ao ano 

passado, porque o ano passado não existia o portal da devolutiva, né? Então a gente subiu o Excel. E a 

Anna deixou claro desde o início que isso estará de novo. Então a gente vai ter o Excel para análise ou 

para aquela cidadão que prefere baixar e procurar na planilha. E vai ter agora também mais, para quem 

está mais familiarizado com  navegação, para quem vai clicar no link que facilita a consulta. Então como 

a secretária Vívian colocou, a gente tem um a mais. Então isso tá posto: não vamos deixar de ter a 

planilha aberta no Participe, não. 

Igor: Obrigado, Thais.  

Anna: Sim, é importante essa menção. E aí no Participe, ele tem aquela aba de monitoramento e a gente 

consegue tanto baixar o Excel quanto redirecionar para o site de devolutivas. Então por mais que seja 

um clique a mais, a gente garante que as plataformas estejam conectadas também. Em relação ao 

modelo de interação, a gente vai seguir a mesma estrutura do ano passado. Ou seja, interações 

individuais para cada uma das ações que a comissão propôs e a gente, a partir da experiência  do que foi 

trabalhar essa esse material a posteriori o ano passado, a gente propôs que a gente só tem alternativa 

manter e revisar. E a caixa de texto aberta para que o munícipe possa justificar, enfim, trazer 

comentários e sugestões individuais em relação a cada uma das ações. E ainda a gente, também 

avançando na experiência de manuseio da plataforma, identificou que seria mais interessante vincular 

alternativa de propor uma nova ação para aquela meta municipal como um sub item da própria meta. 

Então para quem tem familiaridade com Participe+, já participou de outras consultas públicas, ele tem 

vários formatos de interação. E um deles é abrir uma aba de proposta e inserir um texto num formato 

aberto - e que precisa ser depois compreendido e sistematizado, categorizado. Com esse nosso formato, 

o munícipe não precisa abrir 2 abas, ele consegue ir direto na aba de revisãop, ler o texto proposto pela 

câmara temática, interagir se ele quer manter ou revisar e, se ainda assim se ele não tiver satisfeito, 

inserir logo abaixo na opção de propor nova, um texto específico que não tenha sido um abarcado pelas 

ações que a câmara está propondo, que a comissão está propondo. Então com isso facilita bastante. É 

eu acho que principalmente aquelas instituições que têm familiaridade com esse trabalho, é 

interessante divulgar a forma de participar e a forma de interagir, porque isso ajuda bastante, né, que a 

gente tenha mais contribuições nesse período. E acho que aqui eu abro de novo para dúvidas, se alguém 

tiver algum comentário em relação à forma de interação. Não havendo nenhuma manifestação em 

relação ao formato...  

Thaís: Igor, não sei se manteve ou se você tem uma nova contribuição. 



Igor: Foi, eu esqueci de abaixar, sempre esqueço. Já foi. 

Anna: E como não há contribuição sobre o formato, ressaltar que a gente, no nosso cronograma, tinha 

planejado fazer a consulta do dia 16 ao 31. A gente estendeu mais 1 dia, porque é feriado, então a gente 

consegue ter essa flexibilidade. E então serão 2 semanas para para esse processo E em função do prazo 

do decreto que a gente precisa atender, enquanto comissão, em função também do fim do ano, eu vou 

reiterar a fala da secretária Marta que foi feito um ajuste interno do cronograma para viabilizar que a 

consulta pública ocorresse e que a gente depois tivesse um período hábil para a sistematização destas 

evolutivas, para encaminhamento das câmaras temáticas e depois para a sub missão de novo aos 

gabinetes para apreciação e devolutiva. E fechamento do conteúdo ainda esse ano. Então peço 

desculpas que a primeira data está errada, é 1º de novembro, na consulta pública nós teremos então de 

3 de novembro a 5 de novembro para sistematizar os resultados, organizar naquela nossa planilha de 

categorização das câmaras temáticas e a fazer o alinhamento entre os coordenadores das câmaras 

temáticas sobre a forma de conduzir essa terceira rodada de discussão. É nós estamos propondo que a 

terceira rodada das câmaras temáticas ocorra durante 2 semanas, mas porque a gente está repactuando 

o prazo de submissão e aprovação das secretarias. Então a ideia é que com isso, por mais que 

aparentemente tenha menos tempo para as câmaras temáticas, a gente está facilitando o processo de 

seleção e priorização das contribuições que demandam algum tipo de ajuste, para que aí a Secretaria 

técnica responsável tenha o tempo de propor em conjunto com o que tenha sido sugerido, acatar as 

propostas da forma que for viável. Então com isso a gente estende na prática um pouco mais esse 

período de trabalho e de análise das devolutivas. E propõe que a nossa última reunião do ano, antes 

planejada para o dia 9 de dezembr, ocorra no dia 16 de dezembro. Então é praticamente às vésperas da 

última semana útil de trabalho da Prefeitura. E com isso a gente ganha um pouquinho de fôlego nesse 

esforço final de análise das contribuições. Mas de todo modo, é importante reforçar isso, para que as 

instituições se organizem, se ajustem para consegui estar com a gente na última reunião final para 

aprovação da versão pós consulta pública. E com isso a gente consegue publicar a versão final no início 

de janeiro. O conteúdo já estará aprovado esse ano, mas será diagramado para divulgação no início de 

janeiro. Thais, tem alguma manifestação no chat, alguma dúvida? 

Giovana: Não, a gente não tem nenhuma manifestação.  

Anna: Obrigada, Gi. Da minha parte, é isso.Eu vou aproveitar que eu estou com a palavra ainda e 

comunicar que a Gabriela foi para a equipe de Governo Aberto. Então ela não está mais presente nessa 

reunião por conta do fato de que ela está na equipe do Participe fortalecendo essa política de 

participação social. Então nesse esforço de finalização, ela vai estar do outro lado, ainda trabalhando na 

Secretaria de Governo, mas pela equipe de governo aberto. E nas próximas semanas eu também vou 

acabar  migrando para uma nova missão. Então aproveitar para comunicar isso nessa última reunião do 

plenário, porque foi um grande privilégio participar desse processo como um todo nos últimos dois 

anos. E vou ter a grande honra de poder levar essa experiência para outros municípios, num outro 

projeto para o qual eu vou me dedicar. E a Secretaria vai seguir dedicada a essa finalização do nosso 

cronograma, como a gente pactuou, a publicação do documento até início do ano. Então o Daniel, que é 

o novo  ponto vocal desse tema na secretaria, também está acompanhando a reunião de hoje, nesse 

esforço de transição. Então pode ser que nas próximas semanas novos rostos apareçam para vocês 

nessas interações e isso é muito frutífero, a gente está transversaalisando o debate sobre a Agenda 

Municipal 2030 na prefeitura e para nós é um grande privilégio ver isso para frente, ter o compromisso 

de todas as secretarias e pontos focais envolvidos na continuidade da política. 



Giovana: Anna, a Kaisa gostaria de falar, pediu a palavra.  

Kaisa: Levantei a mãe aqui só para agradecer, antes de tudo pela pela cidade, viu, a Ana. Agora, tanto 

como o ano passado, ela se dedicou muito, muito, muito, nas câmaras temáticas. Tanto pela 

organização dos dados como para a comunicação com a gente por e-mail. Anna, muito obrigada, viu, 

muito obrigada mesmo. Já estive em outros concelhos e este, no caso, é sensacional pela organização 

que você teve com a gente. Boa sorte, viu. 

Anna: Obrigada, Kaísa, obrigada. Vamos seguir em contato. E acho que é isso.  

Igor: Bem, na verdade só para também na mesma linha agradecer o trabalho da Ana e da Gabriela - não 

sei se ela está participando ainda hoje. Mas certamente vai seguir ali pela pelo fórum de gestão 

compartilhada, que a gente participa também. A Gabriela - e a Ana também - fez um trabalho 

sensacional aí desde o começo dessa história da comissão ODS, daquela primeira publicação com os 

indicadores, do Grupo de Trabalho intersecretarial. Então eu acho que é uma das responsáveis, na 

verdade, por essa comissão ser tão exemplar. Pelo menos a nossa visão, enquanto Rede Nossa São 

Paulo,  Instituto Cidades Sustentáveis. E o trabalho dessa comissão vem sendo um exemplo  que a gente 

tem levado para vários outros lugares municípios, estados. Enfim, então é agradecer institucionalmente 

pessoalmente também pela interação que a gente teve, sempre muito profícua. E é isso, obrigado. 

Giovana: Anna, a gente também tem aqui também o  muito obrigada da Mariana Correia Barra, da 

Maria Luiza Oliveira, da Lucilene Leite Rocha, todas desejando, agradecendo muito e te desejando muito 

sucesso nesse novo momento. Eu aproveito também para falar que eu que estou nesse processo com 

você desde o início e te agradeço profundamente toda atenção, toda a dedicação que você teve para 

com esse trabalho que é de fato muito importante para o município de São Paulo e para as outras 

cidades do Brasil. Uma vez que São Paulo é um grande exemplo sempre. E eu tenho certeza que esse 

trabalho é um trabalho que vem inspirando outros municípios. A gente na Umapaz recebe muitas 

pessoas de outros municípios procurando a gente para falar sobre ODS, para conhecer um pouco mais 

do trabalho. E eu sei que ele tem muitos de vocês. Então, muito obrigada, Anna.  

Anna: Obrigada, pessoal, pelo carinho, pela recepção. Agradecer também à secretária Vívian pela 

confiança e pela oportunidade. Graças a ela a gente está conseguindo caminhar bastante nessa Agenda, 

em conjunto com a secretária Marta. Então é um grande privilégio mesmo. 

Marta: É, Anna. É muito bom ver alguém da equipe dar um salto, dividir o conhecimento. É que está 

sendo uma produção de gente competente. E quando as pessoas são competentes, elas acabam muitas 

vezes tomando os caminhos depois de algum tempo. Então é uma alegria grande que você poderá agora 

compartilhar tudo que você adquiriu nessa bagagem.  

Vívian: Eu me sinto até constrangida de te agradecer também, Anna, porque eu vou ter que fazer isso ao 

longo das próximas semanas. Porque ela estava se despedindo da Comissão hoje, mas ela ainda fica com 

a gente aqui um período. Ainda bem. Mas obviamente eu também preciso fazer o meu agradecimento 

público, porque eu acho que bons instrumentos eles só fazem sentido se são tocados por boas pessoas. 

Você é Gabriela fizeram um trabalho incrível aqui e o instrumento só está sendo institucionalizado na 

Secretaria de Governo e na Prefeitura como todo graças ao trabalho de vocês duas. Então se todo 

mundo aqui se organizou em comissões e todo mundo aqui conseguiu fazer vinculação da Agenda 2030 

ao Programa de Metas e ao PPA é graças ao trabalho de vocês duas. Então em nome da Secretaria de 



Governo da Prefeitura, muito obrigada. Você vai fazer muita falta, mas eu espero que você tenha muito 

sucesso e continue levando aí a palavra do ODS para outros municípios, outras entidades que você 

passar, tenho muito orgulho de você.  

Anna: Obrigada, secretária. Eu vou me recompor aqui, que eu estou emocionada.  

Giovana: Anna, a gente ainda tem aqui palavras da Marlene, do Ergon, da Eliane, você depois vai ler 

direitinho. Obrigada e muito sucesso. 

Anna: Obrigada, mesmo. Então aí com isso reforçar que a gente então caminha para consulta pública 

nesse esforço de expandir um pouco as discussões que a gente já vem conduzindo. E aí nessa 

perspectiva de nos revermos mais uma vez ainda esse ano, na verdade vocês se reverem mais uma vez 

ainda esse ano, em dezembro, no dia 16. E aí a gente ainda tem um último informe em relação ao 

trabalho que foi feito participativamente. Na verdade, dois informes, desculpa. A Prefeitura de São 

Paulo também  participa de um projeto de troca de experiências entre municípios da rede 

Mercocidades, que chama projeto de Redução de Desigualdades com foco na Transversalidade das 

Perspectivas de Territórios, Gênero e Raça-Etnia nas Políticas Públicas. Que na verdade é um trabalho de 

troca de conhecimento, repertório técnico e estratégias para  desagregação de dados e fortalecimento 

das desiguldades por território, gênero, raça. E esse projeto de cooperação ele é feito em conjunto com 

Niterói, Buenos Aires e La Paz. Então, por mais que seja um projeto de cooperação técnica interna entre 

os servidores das prefeituras, a gente tem como compromisso também ao longo e ao fim do projeto, 

agora ao fim do ano, elaborar missões virtuais onde a gente compartilha políticas de sucesso de cada 

um dos municípios, que eles tenham interesse em se aprofundar. E eles demandaram que a gente 

aprofundasse na política da comissão municipal, desse trabalho, do que foi a localização de metas e 

indicadores da Agenda e agora de integração dos instrumentos via plano de ação. E para nós é um 

grande privilégio poder compartilhar mais informações sobre isso. E nós temos a missão virtual prevista 

para o dia 26 do 10, das 3 da tarde até às 5 da tarde. E nós gostaríamos muito de ter representantes 

também da sociedade civil compartilhando a experiência e  um momento de fala mais reduzido. Mas ao 

mesmo tempo é a gente com isso consegue garantir que ao menos 3 instituições tenham um espaço 

para compartilhar o  que foi essa experiência. E a nossa nossa sugestão, o que a gente imaginou, foi que 

talvez cada segmento da comissão se organizasse para indicar uma instituição para falar e compartilhar 

um pouquinho do que foram os aprendizados e desafios ao longo do processo. E como a data da missão 

está prevista para o dia 26, então aí a gente convida essas instituições que tenham interesse para se 

organizarem e nos enviarem por e-mail pelo sp.ods até o dia 19, terça-feira que vem, a sua indicação  

para participar. E aí a gente conversa melhor sobre os próximos passos e sobre a agenda completa do 

evento, que ainda está sendo publicada e sobre eventuais dúvidas de conteúdo. Então é um convite 

também significativo,  outra oportunidade que a gente vai ter de compartilhar a experiência que a gente 

está tendo com outras cidades. E em relação ao projeto Mercocidades era isso. Não sei se tem alguma 

mãozinha levantada, também.  

Giovana: Não temos, Anna.  

Anna: A gente reforça por e-mail essas informações, para garantir que todo mundo tenha isso fácil. 

Giovana: Sim. E não tem nenhuma manifestação.  



Anna: É um projeto bem interessante, seria ótimo se a gente pudesse trazer um pouquinho essa 

discussão do monitoramento, que é o nosso desafio posterior. Estou tentando passar aqui. Agora temos 

um informe da do relatório voluntário local pela equipe de relações internacionais. E deixa só a projetar 

minha tela, que eu acho que teve algum errinho de versão.  

Giovana: Enquanto você procura outra versão, Anna, eu vou passar a palavra para Thaís, que levantou a 

mão. Pode ser? 

Anna: Por favor, claro.  

Thaís: Obrigada, Giovanna. Não, eu só fiquei pensando que por e-mail a indicação para participar da 

missão online é bacana, mas também na experiência, com a sobrecarga de cada um, nem sempre a 

gente tem tido da comissão os retornos por e-mail, principalmente quando o prazo é curto. Então, se 

sobrar um tempinho, não sei se vale a gente já conversar aqui, dialogar isso, cada segmento escolher, 

assim, já,  alguém para falar. Ou pelo menos se não houver tempo, deixar indicativo, que daí a gente 

possa fazer essa escolha, né?  

Giovana: Obrigada, Thais, pela proposta. Acho que a gente analisa, não é? Alguém gostaria de se colocar 

em relação à proposta da Thais?  

Anna: Em relação à pauta, a última é um informe, então é eu acho que talvez se a gente usar esse 

espaço, já talvez seja até mais fácil. Alguém gostaria de se pronunciar? Porque daí eu acho que a 

pergunta é quem teria disponibilidade no dia 26 do 10, entre 15 e 17, e gostaria de compartilhar. 

Igor: A gente tem vontade e disponibilidade. Mas, enfim, se tiver outra pessoa do nosso segmento que 

queira participar, pode ficar à vontade, também. Mas precisar a gente pode participar, sim.  

Anna: Obrigada, Igor.  

Vívian: Tendo em vista que talvez as pessoas precisem consultar as agendas, porque envolve data e 

horário e talvez comunicação com a própria instituição, não seria o caso de a gente abrir para 

manifetação por e-mail, Giovana e Anna.  

Giovana: Sim. Na verdade, secretária, essa foi a sugestão inclusive da Ana. A Thais fez uma outra 

proposta no sentido da gente agilizar e não ter um tempo aí de espera. Eu concordo que por uma 

questão de agenda às vezes a gente precise organizar isso internamente na instituição. Então talvez a 

gente pudesse deixar isso também aberto pelo WhatsApp a indicação e combinar um prazo. Uma outra 

ideia. O grupo de WhatsApp me parece um pouco mais rápido do que o e-mail.  

Igor:: Só para entender: os 3 segmentos é sociedade civil, prefeitura e setor privado? É isso? 

Anna: Não, desculpa, Igor. São 3 segmentos da sociedade civil. Então associações regionais, daquelas 

que foram eleitas por território, etor privado, que eu acho que é esse que é o segmento da Rede Nossa 

São Paulo, e academia. Eentão são esses 3 segmentos. 

Igor: Privado, não. O nosso é instituições não é de uma região específica, de atuação municipal. 

Anna: Isso, é que é o mesmo segmento. Bom, de qualquer modo, a gente ainda tem a categoria 

universidades e a gente tem o regional. São 2 outros segmentos  que a gente gostaria de contar com a 

participação e a representação neste evento.  



Igor: Talvez se não for pedir muito valeria mandar a listinha de quem é representante de cada 

segmento, só para todo mundo até saber em qual que está. É claro que eu posso mandar por e-mail 

essa disponibilidade nossa. Mas se outra instituição tiver interesse, a gente pode abrir mão, porque a 

gente sempre está participando. Também é bom outras pessoas participaram.  

Anna: Então a gente fica acordados que a gente manda junto com o material desta reunião esta lista e a 

gente aguarda o retorno por e-mail. É isso? Estou entendendo que esse é o acordo coletivo a que 

estamos chegando.  

Giovana: Isso, é isso.  

Anna: Combinado, eu vou então voltar a projetar.  

Lucas: Isso, Anna. Vou pedir desculpa, eu não vou colocar para apresentar porque está travando. Acho 

que eu posso dar um informe do VLR sem necessidade de slide, até porque é um ponto bem rápido.  

Anna: Tudo bem, claro.  

Lucas: Bom gente, mais uma vez é um prazer estar aqui novamente na reunião da comissão ODS para 

falar sobre o nosso relatório voluntário local de 2021. É um informe que eu queria dar hoje aqui. O 

conteúdo já foi fechado, a gente já tem a primeira versão diagramada disponível para todos olharem, 

consultarem, enfim. Se tiverem alguma dúvida, eu também me coloco totalmente à disposição para 

qualquer esclarecimento que seja necessário. E também informar que os conteúdos já foram enviados 

para tradução, estão em processo de tradução. A expectativa é que a gente consiga publicar até o final 

de outubro os dois, tanto em inglês quanto em espanhol. E, claro, também em português. As 3 versões: 

no nosso idioma nativo, inglês e espanhol. Mas esse link tá disponível pra acesso, é o link da primeira 

versão que a gente diagramou, tá na formatação correta, com todo o conteúdo e estou muito feliz que 

após muitas horas de trabalho esse relatório foi concluído com participação da sociedade civil. Enfim, 

com tudo que a comissão fez no último ano de 2020. E ficou  bem bonito. Então peço que vocês 

acessem e se tiverem algum comentário, novamente, estou totalmente à disposição. E seria esse 

informe, é algo bem simples, bem rápido, mais para comunicar e deixar disponível para a visualização de 

todos o VLR desse ano.  

Anna: Obrigada, Lucas.  

Lucas: Eu que agradeço.  

Anna: Seguimos. Acho que a gente passou por todas as pautas.  

Marta: Então encerro a reunião da Comissão ODS desta quinta-feira, dia 14. Eu acho que todos os 

pontos foram esclarecidos e os passos foram dados. Nossas colaboradoras podem se despedir com 

chave de ouro, está tudo muito bem encaminhado. Obrigada e até a próxima reunião, dia 16. 

 

 


