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I - Dia, hora e local da reunião; 

No dia 22 de abril de 2021, às 15h, foi realizada, por meio do Microsoft Teams, a nona 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: 

• Jorge Luiz Numa Abrahão - Segumento 2 (1º Titular: Instituto Cidades Sustentáveis/Rede 

Nossa São Paulo) 

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

Paulo/USP) 

• Ergon Cugler de Moraes Silva – Segmento 2 (3º Suplente: União Estadual dos Estudantes 

de São Paulo/UEE-SP) 

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

Solidária - Liga das Senhoras Católicas de São Paulo) 

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

Estavam presentes os seguintes representantes do Poder Público: 

• Soninha Francine (suplente: Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SMRI)  

• Vivian Satiro (titular: Secretaria de Governo Municipal - SGM) 

• Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh (suplente: Secretaria de Governo Municipal - SGM) 

• Giovana Barbosa de Souza (titular: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - 

SVMA) 

• Meire Aparecida Fonseca de Abreu (suplente: Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente - SVMA  

• Claudia Abrahão Hamada (titular: Secretaria Municipal de Educação - SME) 

• Clodoaldo Gomes (suplente: Secretaria Municipal de Educação - SME)  



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

Licenciamento - SMUL) 

Observadores que acompanharam a reunião:  

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

• Thaís Brianezi (SME) 

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

 

  

III – Pauta do dia: 

• Aprovação do calendário 2021 revisto;  

• Debate de contribuições ao Programa de Metas 2021-2024. 

 

Gabriela Chabbouh: Segundo a Giovana, na secretaria executiva, nós já temos quórum, já pode 

começar a reunião. 

 

Vivian Satiro: Giovana dá as boas-vindas para todo mundo. 

 

Gabriela Chabbouh: Estou colocando a apresentação. 

 

Vivian Satiro: Novamente, boa tarde a todas e a todos. É muito bom contar com todos vocês 

aqui. Hoje a reunião vai ser dedicada em fomentar essa discussão do Programa de Metas e como 

a comissão vai contribuir com a prefeitura nessa missão.  

 

Soninha Francine: Nós já vamos começar, então, é isso? 

 

Vivian Satiro: Isso mesmo. As meninas já começaram até a 

gravar.  

 

Soninha Francine: Bom, então. 

 

Vivian Satiro: Você precisa de mais um tempo? 

 

Soninha Francine: Não, eu acho que já podemos começar. Quem chegar, vai pegar a discussão 

começando ainda, não é? Tem que ter uma hora para começar. De todo modo, boa tarde a todos, 

eu estou aqui representando a secretária Martha Suplicy nesta reunião extraordinária, para falar 

da conciliação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e todo o trabalho que foi 

feito por esta comissão em 2020, com o plano de metas proposto pelo executivo, conforme 



determina a Lei Orgânica do Município. A Vivan é a coordenadora executiva da comissão e é 

quem conduz os trabalhos, certo? 

 

Vivian Satiro: Obrigada, Soninha. Gabi, você pode passar a apresentação, por gentileza? Bom, 

então como tínhamos combinado na última reunião, a ideia hoje é aprovarmos um calendário 

para 2021, um calendário um pouco mais extenso do que o previsto inicialmente. Eu não sei se 

todos se lembram, mas na última reunião um dos pontos colocados, foi que talvez as nossas 

reuniões devessem ser menos espaçadas, dado que tem uma agenda longa para cumprir ao longo 

do ano. Então, a ideia hoje é que aprovemos esse calendário e passe a palavra para vocês, para 

as contribuições do Programa de Metas. Então, Gabi, você pode colocar o calendário para nós? 

E esse é o calendário. Passo até a palavra para a Giovana, que pode conduzir melhor como 

aprovamos aqui no plenário da comissão. Por favor, Giovana. 

 

Giovana Barbosa: Por favor, as pessoas que queiram se manifestar, eu acho que podemos 

colocar no chat, não é, a nossa manifestação. Quem quiser pedir a fala, eu peço que, por favor, 

coloque o seu nome. Lembrando que a nossa reunião está sendo gravada, por favor diga seu 

nome, da organização que você está representando, de onde você vem e, por favor, solicite a 

palavra aqui no 'levantando a mão'. 

 

Gabriela Chabbouh: Gi, enquanto você organiza, eu acho que vou só dar algumas palavras sobre 

a nossa proposta de calendário para 2021. Como não tivemos a oportunidade de enviar antes, 

para que os demais membros da comissão entendessem como é a proposta dos trabalhos de 

2021, eu vou fazer uma breve apresentação. A ideia é que hoje aprovemos esse cronograma, 

para que comecemos no dia 13 de maio a discutir a revisão do regimento, com base na alteração 

do decreto. Aprovemos o formato das câmaras temáticas ou então, a ideia é que apresentemos 

para vocês uma proposta de divisão em câmaras temáticas para organização dos trabalhos da 

comissão em 2021. Lembrando que a estratégia de organização em câmaras temáticas, é uma 

estratégia para operacionalizar o trabalho que íamos entregar aquele produto, que visamos 

naquele período. Então, basicamente vamos discutir e propor para vocês uma estratégia de 

composição de câmaras temáticas que dê conta do desafio de entregar um plano de ação para 

implementação dos ODSs até o final de setembro, que é o prazo estabelecido pelo decreto 166, 

se eu não me engano, o número do decreto. Então, basicamente no dia 13, aprovaríamos, 

encaminharíamos para vocês antes a proposta de revisão do regimento, assim como a proposta 

de câmaras temáticas, assim como a proposta de metodologia para elaboração desse plano de 

ação. Nós estamos propondo fazer um plano de trabalho para cada câmara temática. Aqueles 

que participaram dos trabalhos no ano passado, viram que foi muito importante essa estratégia 

de ter feito um plano de trabalho que determinasse em que datas íamos nos reunir, com que 

periodicidade, quem íamos envolver em cada etapa do processo. Ou seja, qual seria o caminho 

que trilharíamos para fazer aquela entrega, que era Agenda Municipal 2030, estamos propondo 

algo parecido para a elaboração do plano de ação. Nós faríamos então uma reunião no dia 24 de 

junho, para fazer essa aprovação. Nós ficaríamos nos reunindo durante algumas semanas, até o 

dia 12 de agosto, quando aprovaríamos uma proposta intermediária do plano. Para que tenhamos 



uma segunda rodada de trabalhos e consigamos aprovar uma proposta final do plano no dia 23 

de setembro, atendendo, portanto, ao prazo do decreto, que estabelece que temos que publicar 

o plano de ação dos ODSs 180 dias depois da publicação do Programa de Metas, sendo essa 

publicação a que foi feita agora no mês de abril. Nós estamos propondo uma pública, após esse 

processo, porque na realidade, o decreto não faz exigência da realização de uma consulta 

pública, mas achamos que é muito importante fazer esse processo, tivemos muitas 

contribuições, muito ricas no processo de elaboração da Agenda 2030. Então, estamos propondo 

a elaboração de uma consulta pública após a aprovação pela comissão e, por fim, em dezembro, 

aprovar uma proposta final do plano participativo, ou seja, que tenhamos o mês de novembro 

para apreciar as contribuições da sociedade civil em relação à proposta do plano apresentada e 

aprovada no final de setembro, e em dezembro, aprovaríamos uma proposta final do plano 

participativo para os três anos. Lembrando que, claro, o plano é um recorte, o plano é um 

conjunto de prioridades para essa gestão em relação aos ODSs, levando em consideração 

também as prioridades definidas pelo Programa de Metas. Gi, acho que agora já deu tempo das 

pessoas entenderem e se mobilizarem em torno de tirar dúvidas em relação ao calendário 

proposto. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma contribuição? 

 

Giovana Barbosa: Isso, fazer alguma contribuição. Eu não tenho nenhuma manifestação aqui 

por enquanto. 

 

Soninha Francine: Como eu cheguei agora, como é uma rodada de trabalho? Rodada um de 

trabalho, rodada dois de trabalho? Como é a dinâmica disso? 

 

Gabriela Chabbouh: Soninha, na realidade, nós estamos propondo aprovar um calendário geral 

e, é claro, a especificidade, a proposta metodológica para elaboração do plano de ação, nós 

discutiríamos a partir da próxima reunião. Como que fizemos no ano passado para a elaboração 

da Agenda Municipal 2030? Cada câmara temática se reuniu uma vez por semana. Então, 

basicamente, o que estamos chamando de uma rodada de trabalhos, caso estendamos que é 

desejável fazer a mesma dinâmica, lembrando que vai depender um pouco dessa proposta 

metodológica, claramente o plano de ação é um recorte. A Secretaria de Governo, junto com 

Secretaria de Relações Internacionais precisa dar orientação para comissão, no sentido de quais 

são as prioridades para os próximos quatro anos. E é claro que o Programa de Metas tem um 

importante papel nisso, então, é claro que ainda existem algumas coisas em discussão, em 

definição, mas, basicamente, uma rodada de trabalho seria uma série de encontros das câmaras 

temáticas, que subsidiariam a tomada de decisão por esse espaço, pelo plenário, pela Comissão 

Municipal ODS. Então, basicamente, as câmaras temáticas, com um pouco mais de tempo que 

o plenário, discutem temas específicos, trazem a discussão um pouco mais aprofundada, para a 

aprovação da Comissão ODS. 

 

Giovana Barbosa: Agora eu já tenho três pessoas aqui, inscritas. Eu tenho a Marlene, a Denise e 

a Thaís. 

 



Marlene da Rocha: Olá, boa tarde. Na verdade, eu gostaria de saber, Gabi, se as câmaras 

temáticas vão seguir a mesma metodologia que nós já estávamos trabalhando ou nós vamos 

compor novas câmaras? 

 

Gabriela Chabbouh: Essa é uma boa pergunta, Marlene. Ainda não existe definição nesse 

sentido. Eu não estava presente na última reunião e eu sei que a Soninha chegou a fazer alguma 

proposta alternativa de composição de novas câmaras temáticas. Então, na realidade, 

precisamos conversar um pouco sobre o formato do plano de ação, qual vai ser o conteúdo 

mínimo? O que se espera desse plano de ação internamente? Para apresentar para vocês essa 

proposta de uma organização em câmara temática que responda ao desafio que estamos 

propondo. Então, vai tudo depender um pouco do formato proposto para o plano de ação. E para 

a elaboração do plano de ação. E as câmaras temáticas vão ser organizadas para atender a esse 

desafio de elaboração do plano de ação. 

 

Vivian Satiro: A ideia, Marlene, complementando a fala da Gabriela, é que a reunião do dia 13, 

caso aprovemos esse calendário, nós possamos tratar dos dois assuntos. Tanto apresentar a nossa 

ideia sobre a metodologia do plano de ação, quanto uma proposta de câmaras temáticas para 

votação do plenário e apresentação de sugestões ou críticas ao modelo que vamos propor. Então, 

a ideia hoje é fechar o calendário do ano, fechar quais são os assuntos que trataremos em cada 

uma dessas reuniões que a Gabriela apresentou e, a partir disso, começamos a mandar para 

vocês, com antecedência, antes da reunião seguinte, os temas que serão aprovados e, na medida 

do possível, até os textos, se tiverem fechados, com uma antecedência razoável. Então, 

basicamente é isso. Não sei se completei a ideia da Gabriela. 

 

Marlene da Rocha: Sim, ok. Obrigada. 

 

Giovana Barbosa: Ok, eu posso passar para a Denise? Marlene? Então, Denise, por favor. 

 

Denise Crocce: Boa tarde. Essa explicação da Gabi me deixou bem mais tranquila. Eu vou ser 

sincera, com a última reunião, eu fiquei mais confusa, porque eu não tinha noção nenhuma do 

que ia acontecer. Eu fiquei bem confusa, acho que foi em uma boa hora que a Gabi veio e 

explicou um pouco melhor o que vão ser os fatos. Eu estava na dúvida, realmente, em relação 

às câmaras temáticas, então, isso já foi respondido e acho que a explicação da Gabi foi muito 

pertinente e em uma boa hora. Era mais sobre as câmaras temáticas mesmo e eu queria fazer 

esse comentário sobre a explicação, era só isso. Obrigada. 

 

Giovana Barbosa: Obrigada, Denise. Thaís e depois, Ergon. 

 

Thaís Brianezi: Boa tarde. Conseguem me ouvir? A minha internet hoje está muito 

ruim.  

 



Giovana Barbosa: Sim. 

 

Thaís Brianezi: Pediram para se apresentar, eu sou Thaís, da Secretaria Municipal de Educação. 

Eu não sou a representante oficial, mas fui quem ajudou a coordenar a Câmara de Temáticas 

Educacionais e apoio a Cláudia, nossa representante titular, que está aqui. E, houve a indicação, 

então, estou aproveitando, acho que vocês vão dar esse informe, mas houve o pedido de que as 

secretarias confirmassem ou renovassem os seus representantes, nós já fizemos isso. E um 

pouco dialogando também com as falas das colegas que me antecederam, pensar que aqui 

estamos tratando do plano de ação e do plano de trabalho, e da composição e reorganização das 

câmaras, para fazer esse plano de ação, que é quadrienal. Mas a minha dúvida seria em que 

status está a publicação da Agenda 2030 como um todo? Porque eu acho que ela também 

antecede, não é? Nós termos certeza para pelo menos a reunião de maio, se aquilo que saiu das 

consultas públicas foi aprovado, se vai ser publicado e como? Porque acho que, como a Gabi 

falou, é um recorte disso, o recorte para os quatro anos, porque aí nos debruçamos, mas 

precisamos ter certeza primeiro do horizonte maior, da Agenda 2030. 

 

Giovana Barbosa: Obrigada, Thais. Ergon. 

 

Ergon Cugler: Ótimo, primeiro, eu vou parabenizar a apresentação da Gabi, porque realmente 

trouxe muito mais nitidez de como vai ser a condução aqui dos processos. É muito importante 

conseguirmos pactuar as datas, mas eu queria fazer coro também ao que disse agora a Thaís, 

sobre a publicação do decreto da Agenda 2030. Nós tivemos em dezembro, aceleramos bastante 

para conseguir finalizar em dezembro. A última reunião que fizemos, tem alguns dias, se não 

me engano aconteceu dia oito, as secretárias presentes reafirmaram que seria publicado o quanto 

antes, de prontidão, porque a única coisa que estava faltando era a revisão. Sendo que já 

tínhamos feito a revisão, a prefeitura já estava fazendo a revisão nesse período todo. Então, eu 

queria fazer coro aqui à preocupação da Thaís em relação à publicação do decreto, porque foi 

um trabalho que, não só pela velocidade que tocamos, mas pela qualidade que tocamos e a 

devolutiva que temos com os cidadãos todos que participaram desse processo. Foram 8.600 

contribuições da sociedade civil, foram diversas reuniões, mais de 100 reuniões, que mediamos 

dentro de todas as câmaras temáticas. Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade 

para com o cidadão paulistano, não atrasarmos mais a publicação do decreto, que já era um 

pacto do prefeito em dezembro e agora estamos em cinco meses de atraso da responsabilidade 

de publicação do decreto. Então, isso é muito preocupante e precisamos, eu acho que é uma 

urgência, sair de uma data, precisamos ter uma data do poder público. Se o problema é falta de 

braço para revisar o plano 2030, nós temos uma comissão inteira, que eu tenho certeza que se 

disponibilizaria a fazer rodadas de revisão ortográfica, estética, o que for. Nós damos um jeito 

de fazer. O que eu não acho é que temos condições de sair da reunião de hoje, sem uma data 

séria pactuada com o poder público, de publicação real do decreto 2030, que é uma 

responsabilidade que foi firmada em dezembro do ano passado. Além, eu queria trazer uma 

provocação de algo que debatemos no ano passado também, que era a questão da participação 

da sociedade civil nos espaços de consulta pública. Como fizemos tudo muito corrido, não 



tivemos espaço e nem fôlego mesmo para conseguir fazer audiência pública para debater o plano 

2030. Mas aqui eu estou vendo que vamos ter em outubro, quase um mês para fazer a consulta 

pública e eu queria reforçar que essa consulta pública, queria consultar aqui os pares, os colegas, 

que não fosse tão somente que fizéssemos no Participe Mais, apesar dele ser muito importante, 

mas que fizéssemos também uma audiência público pelo menos para ouvir diretamente os 

cidadãos, entender o que eles pensam, para de fato, conseguirmos fechar esse ciclo de debates 

do que é o plano 2030, porque foi uma dívida que deixamos ano passado com a população, com 

a sociedade civil e acho que precisamos dar esse retorno, que é o ambiente de diálogo com a 

sociedade. Para eles poderem opinar diretamente, além do Participe Mais. 

 

Soninha Francine: Acho que eu preciso responder sobre a publicação da agenda. Agora nós 

sabemos onde está parada, está parada em mim. São, acho que 499 páginas e eu não consigo 

imaginar, Ergon, dividir isso, a revisão, em uma equipe. Porque, claro, eu vou precisar de ajuda. 

Na revisão e fazendo uma revisão super minuciosa, surgem várias questões e eu vou precisar 

que um ou outro grupo esclareça, até porque, se por um lado eu consigo ter um olhar técnico, 

como eu cheguei agora, por outro lado eu sou público em geral. Então, quando nas metas de 

educação, por exemplo, em um determinado momento fala em ciclo autoral, eu não sei o que é 

ciclo autoral. Então, acho que precisamos explicar para o público em geral. Ou, você tem, como 

é um documento muito extenso, tem uma tabela da educação que diz que a taxa de matrícula no 

ensino fundamental é de 120%. E eu falo, "como assim, 120%?". Umas quatro páginas adiante, 

explica que o município de São Paulo matrícula também crianças de outros municípios. Então, 

são coisas muito minuciosas desse tipo e que eu não acho que sejam desprezíveis. Outro 

exemplo, tem uma menção à lei, na hora de falar sobre o senso da população em situação de 

rua, tem uma menção à uma lei federal de 2001. Mas o município aprovou em 2019 uma lei 

municipal da política municipal da população em situação de rua. Então, são em muitos casos, 

ajustes, do tipo correção, e em vários casos, dúvidas. Dúvidas assim, às vezes o texto não 

corresponde à tabela e eu falo, "espera, qual que está valendo?". Vamos supor, o texto diz: 

"crianças e jovens de 0 a 17 anos", mas o número do indicador está de 0 a 14. Eu preciso 

consultar quem produziu isso para saber qual que está certo, é 17 ou é 14? Então, por isso que 

eu digo que é trabalho de revisão minuciosa, que não se dá para dividir em grupo, embora eu 

faça isso, "olha, por favor, verifica lá para mim, no bolsa família, qual é o valor de corte hoje, 

da extrema pobreza?". Estamos em 2021, podemos colocar lá um asterisco, "olha, o valor hoje 

está modificado". Então, eu sei que já demorou muito, mas vem um pouco de, "já demorou tanto 

e a gente vai publicar sem verificar contradições no próprio texto?". Uma coisa são as mudanças 

que acontecem, não é. Muitos números, eu não tenho nem a preocupação de atualizar, eu falei 

desse tema pobreza agora como exemplo, mas os números são retratos de quando ele foi feito. 

Mas em alguns, precisa dessa correção antes de sair publicado, porque senão você vai fazer lá 

na frente uma correção que já ficou defasada, entende? 

 

Giovana Barbosa: Ergon, a palavra é sua. 

 



Ergon Cugler: Eu tenho certeza de que precisa fazer uma revisão e eu concordo com todos os 

pontos que você traz. E é exatamente pela complexidade das 499 páginas, que eu tenho absoluta 

certeza que uma pessoa sozinha não consegue fazer. Então, acho que precisávamos, não só, é 

evidente a minuciosidade, ele é extremamente necessário, porque estamos falando de políticas 

públicas e estamos falando de um plano de 10 anos visionário. O que estiver escrito ali, uma 

vírgula diferente, pode pautar brecha para uma legislação totalmente distorcida do que foi 

pensada à nível de comissão. Mais um motivo para envolvermos as pessoas que participaram 

desse processo na revisão ampla disso tudo. Porque senão chegamos a um ponto de esgotamos, 

que não tem como mais revisar. Eu não sei se 499, uma pessoa consegue revisar sozinha.  

 

Soninha Francine: Eu também já pensei nisso. Eu já passei umas 20 horas 

no texto.  

 

Ergon Cugler: Mas só para concluir, por favor. 

 

Soninha Francine: Desculpa. 

 

Ergon Cugler: Só para concluir, eu entendo que precisamos dar uma resposta à população, que 

o atraso da publicação do decreto é porque houve mudança de gestão e a prefeitura se atrasou 

em definir como ia ficar a comissão. Eu não sei nem se precisamos falar isso para eles. Nós 

precisamos resolver as coisas aqui internamente na comissão, para que elas aconteçam. E para 

que exatamente elas aconteçam, precisamos pensar em alternativas que se preocupem sim com 

a inteligibilidade e com a minuciosidade, mas que coloque isso como desculpa para atrasar. Não 

estou dizendo que você está usando isso como desculpa, mas porque eu entendo que uma pessoa 

lendo sozinha vai precisar de 20, 40, 60, muitas horas, e a comissão aqui vai continuar cobrando, 

ainda mais agora que você falou que está com você, vai cobrar agora você pessoalmente, porque 

não sou só eu, está todo mundo aqui preocupado com a publicação. Então, eu quero aqui propor 

aqui, muito efetivamente, que pensemos em um mecanismo, que minimamente, consigamos, 

ainda mais pelo seu relato, sobre a extensão do trabalho que é, que consigamos pensar 

coletivamente, façamos essa revisão e consigamos até dar um prazo. Porque não podemos ficar, 

"ah, estamos vendo. Quando der tempo, vamos ver. Vamos revisar, tem muita coisa". Não 

podemos ficar sem um prazo, nós estamos com isso desde o ano passado, parado. E eu entendo 

que agora você deve estar fazendo o máximo possível, você chegou com essa responsabilidade 

na mão para tocar, basicamente sozinha, como você está colocando aqui, mas tem um histórico 

da comissão e um compromisso com a publicação disso. Concordo que, já esperamos tanto, não 

vai publicar de qualquer jeito agora, mas já esperamos tanto e não vamos esperar mais um tanto 

ainda sem um prazo definido e um método para fazermos isso sem, como o seu relato aqui, ficar 

afogando uma única pessoa para ler 400 páginas, que não são texto simples corrido. São 

números, metas, indicadores e políticas públicas extremamente complexas. 

 

Soninha Francine: Sim. mas eu, sinceramente Ergon, eu não consegui, assim, como eu disse, eu 

tenho pessoas para quem eu peço, "verifica isso para mim, por favor". Eu tenho uma equipe 



dedicada a isso, "confirma qual dado está valendo". Mas, como qualquer outra publicação, ter 

uma revisão de cabo a rabo que não tem como fazer coletivamente. Porque é isso, no fim é uma 

narrativa única. Então, sim, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para tirar essas dúvidas. 

Quando eu me deparo com um número, "aqui é de 0 a 17 ou aqui é de 0 a 14?", é a comissão 

que elaborou isso quem vai corrigir. Isso é até rápido. E tem um prazo claríssimo, não é. Não 

tem como aprovar câmaras temáticas na reunião do dia 13 de maio, sem que isso tenha sido 

publicado com alguma antecedência. Alguma, assim, não menos do que sete dias. No mínimo, 

assim, vocês conhecem muito bem o trabalho, ele vai vir ajustado, mas é isso, não tem como 

falar da metodologia do plano de ação, sem que isso esteja francamente disponível para todas 

as pessoas. 

 

Giovana Barbosa: Soninha, aqui no chat, a Thaís, que é da Secretaria de Educação, deixou um 

recado para você. "Soninha, conte conosco nessa revisão, os exemplos que você deu sobre a 

educação são pertinentes e precisamos ter linguagens simples como norte mesmo". Isso foi o 

que você quis dizer sobre as câmaras temáticas. 

 

Soninha Francine: Ótimo. Sim. 

 

Giovana Barbosa: Mas eu acho que o importante é que você pode contar com o grupo. 

 

Soninha Francine: E vou precisar. Mas é isso, eu vou precisar, mas o meu prazo é no máximo 

seis de maio. Espero não chegar a isso. 

 

Vivian Satiro: Mais alguém do plenário gostaria de se manifestar a respeito disso? 

 

Giovana Barbosa: Secretária Vivian, todas as colocações foram feitas em relação ao 

entendimento do processo. Eu entendo que não tivemos uma manifestação contrária ao 

calendário. Nós temos. (vozes sobrepostas). 

 

Vivian Satiro: Podemos considerar o calendário como aprovado? Alguém se manifesta de forma 

contrária? Por favor, se houver uma manifestação contrária, escrevam no chat, para a Giovana 

controlar. Bom, então eu considero o calendário aprovado. Assim, a Gabriela vai 

enviar para todo mundo o calendário e podemos nos organizar ao longo das próximas semanas 

para dar as respostas que faltam. E como a Soninha já respondeu, nosso prazo final é seis de 

maio e a esperamos cumprir essa data.  

 

Gabriela Chabbouh: Isso. Temos só a Thais que gostaria de fazer uma contribuição agora. Não 

é, Thais? Vivian Satiro: Por favor, Thais. 

 

Thaís Brianezi: Bem pontual, secretária Vivian, acho que poderia incluir e, Soninha, que agora 

eu vou chamar de chefe de gabinete. Não vou cometer o ato falho de secretária. Mas eu acho 



que poderia incluir então esse prazo ali no calendário, se é possível se comprometer com ele, 

não é. Seis de maio, ter a versão aprovada, porque é subsídio para a reunião do dia 13. 

 

Vivian Satiro: Perfeito. Nós fazemos essa alteração antes do envio. Bom, acho que agora 

podemos passar para o segundo ponto de pauta da reunião. Talvez o mais extenso, que é a 

apresentação dos apontamentos da proposta inicial do Programa de Metas. A Giovana vai 

controlar as restrições e nós sugerimos também que a comissão se organize para apresentar, se 

for possível, se vocês acharem que cabe, as contribuições da comissão de forma consolidada. 

Eu não sei se por meio de um ofício ou se vocês conseguem um e-mail para nós, é claro que a 

reunião vai ser mais ou menos um debate, mas se em alguma medida, vocês puderem se 

organizar para transformar essas propostas que hoje forem explanadas de forma oral, em 

documento com apontamentos mais direcionados, agradecemos, porque isso também facilita o 

nosso trabalho no momento da consolidação das contribuições. E claro, que isso também não 

inviabiliza o fato de vocês mandarem as suas contribuições individuais por meio do Participe 

Mais, para continuar participando das audiências públicas. Nós fizemos o de 19, o de 36, então 

ainda tem uma semana e meia e três reuniões temáticas no final de semana, para que acolhamos 

essas contribuições que chegarem. Mas acho que valeria a pena, ao final dessa conversa de hoje, 

que é mais focada aqui na relação da Comissão ODS, até na temática da comissão como 

Programa de Metas, vocês pensarem em uma forma de nos mandar de uma forma consolidada. 

Hoje já recebemos um e-mail do pessoal da Nossa São Paulo, todos já estão copiados no e-mail, 

alguns apontamentos que eles fizeram. Então, se a comissão como um todo puder fazer isso, é 

muito bacana. Eu deixo o microfone aberto agora, a Giovana vai controlando as pessoas que 

forem pedindo fala, estamos aqui para ouvi-los. Obrigada. 

 

Ergon Cugler: Só uma dúvida: secretária, ótima ideia isso de enviarmos uma proposta conjunta, 

tem algum prazo máximo para fazermos isso? 

 

Vivian Satiro: Olha, as consultas no Participe Mais vão estar abertas até o dia dois de maio. 

Então, nós vamos começar essa leitura e respostas ali na primeira semana de maio. Se vocês 

puderem nos mandar até o final dessa primeira semana de maio, que é dia sete de maio, acho 

que isso nos ajuda a conseguir fazer esse olhar das sugestões, versus os documentos versus o 

que vamos receber de outras formas de contribuição. Então, eu sei que é um prazo apertado, 

mas acho que como vocês já se organizaram para fazer contribuições orais hoje, talvez não seja 

tão ruim organizar isso de forma escrita até o dia sete. O que você acha, Gabriela? É um bom 

prazo? 

 

Gabriela Chabbouh: Com certeza, acho que é um bom prazo. É claro que, assim vocês ficam 

com tempo suficiente para se organizar e para registrar e também ficamos com tempo suficiente 

para colocar elas junto com o restante das contribuições da sociedade civil, para poder 

encaminhar para secretarias, poder endereçar e incorporar as contribuições na medida das 

possibilidades da versão final. Então, acho que fica ótimo. 

 



Giovana Barbosa: Alguém gostaria? 

 

Vivian Satiro: E acho também que se alguém tiver algum problema com esse prazo, usar o chat 

para alertar, "olha, é impossível" ou "olha, é possível". Bom, como ninguém se manifestou sobre 

o prazo, acho que podemos combinar dessa forma, Ergon, e vocês se organizem então, para nos 

mandar esse documento, da forma como vocês acharem mais adequado. Não sei se por ofício 

ou pode ser por e-mail. E agora, microfone aberto para as contribuições da versão inicial do 

Programa de Metas e ensino. Então, por favor, a palavra está com vocês. 

 

Giovana Barbosa: Marlene. 

 

Marlene da Rocha: Olá, eu enviei algumas contribuições por e-mail. Nós vamos ler aqui agora 

de novo? Vocês vão comentar? Como que vamos trabalhar? 

 

Vivian Satiro: A ideia da reunião hoje era ouvir todas as contribuições de vocês, então, se você 

mandou por e-mail e acha que é suficiente, tudo bem. Mas se você quiser reforçá-las aqui, tudo 

bem também. Hoje, não vamos responder nada, nós vamos acolher todas as contribuições e a 

ideia é que responda vocês no mesmo período em que vamos responder a população de um 

modo geral. Que é no mês de maio. Então, o que você se sentir mais à vontade, Marlene, pode 

falar o que você mandou por e-mail ou se você se sente contemplada com a resposta que iremos 

dar ao e-mail, está tudo bem também. 

 

Marlene da Rocha: Eu vou, acho que eu vou esperar então a resposta 

oficial.  

 

Giovana Barbosa: Então, eu passo a palavra para o Jorge. 

 

Jorge Abrahão: Oi, boa tarde a todas e todos. Muito bom estar com vocês, eu queria, Vivian, só 

aproveitar e compartilhar então algumas questões, que nós lá na rede do Nossa São Paulo temos 

discutido e acho que era legal fazermos isso e informar a todos assim. E também diante da sua 

provocação. A primeira questão tem a ver com a falta que nós sentimos, Vivian, de uma linha 

de base para as metas. Quer dizer assim, nós não sabemos onde estamos e isso dificulta muito, 

eu quero dizer, o acompanhamento da sociedade, de uma forma geral, e eu te diria, para ter o 

reconhecimento dos méritos da prefeitura, caso, digamos assim, no avanço dos processos. 

Quando colocamos as metas e não tem as linhas de base, nós ficamos com uma dificuldade 

muito, digamos assim, que inviabiliza identificarmos o avanço ou não de um Programa de 

Metas. Então, essa é uma primeira questão, que eu acho que seria muito importante, para que 

consigamos ter até um envolvimento maior da sociedade e até para a prefeitura, eu tenho certeza 

de que isso também seria bom. Isso, nós entendemos que poderia ser atualizado no PDF que 

está disponível no site oficial. Considerando que isso é um subsídio para as audiências públicas 

que já estão em curso. Esse é um ponto. Um segundo ponto que seria importante também 



levantar, tem a ver com a regionalização das ações propostas, Vivian. Isso faz parte inclusive 

da lei do plano do Programa de Metas. E, como mais razão ainda, vindo com o aprendizado que 

nós estamos tendo com relação à pandemia, a evidência das desigualdades, das vulnerabilidades, 

dos espaços da cidade, quer dizer, isso é um elemento que já era antes da pandemia uma coisa 

importante, eu te diria, e sempre foi. Agora com mais razão ainda, então, eu acho que estaríamos 

valorizando um plano de metas, um Programa de Metas, se nós estivéssemos também 

considerando essa questão da regionalização, o que não está claro, não está colocado. Então, 

são algumas questões de princípio, eu te diria, que seriam muito importantes para o Programa 

de Metas estar adotando nesse sentido. E essa distribuição, eu diria, que considerasse, quando 

o Programa de Metas estiver considerando, considerasse os critérios de distribuição dos 

investimentos, de acordo com as vulnerabilidades que já estão identificadas de alguma forma. 

Nós temos uma identificação de vulnerabilidade e isso poderia ser respeitado. Dentro daquela 

questão, nós só vamos conseguir ter uma cidade mais equilibrada, se investirmos desigualmente 

nos lugares mais desiguais. Então, o Programa de Metas poderia claramente dizer, "olha, esse é 

o espírito e é assim que nós estamos avançando". E eu acho que é uma oportunidade, volto a 

dizer isso, o que nós estamos falando aqui é no sentido de valorização do plano. Eu acho que 

esse é um processo que é muito importante e eu tenho certeza que vocês também estão imbuídos 

disso. E para finalizar, é surpreendente, positivamente, Vivian, o valor que está colocado de 

investimento no Programa de Metas, que é em torno de 30 bilhões de reais. Nós sabemos que o 

valor que a cidade de São Paulo investe, do ponto de vista, não estou me referindo à custeio, eu 

estou falando de investimento em avanços, em projetos novos, ele é muito menor que isso. Não 

é pouco, ele é muito menor. Então, nós não conseguimos identificar em que pés o fato disso ser 

uma bela ambição, ter 30 bilhões a ser investido no plano, é difícil identificação. Seria muito 

importante também, que houvesse, na verdade, o esclarecimento para a sociedade de onde esse 

investimento está sendo feito, porque eu acho que se configurar efetivamente esse investimento, 

se ele não estiver sendo utilizado, "ah, não é nas questões de custeio, não é nas questões", nós 

vamos conseguir avançar muito na cidade. Então, era muito importante esse detalhamento para 

podermos estar avançando nesse processo. Eu fico por aqui, dizendo que eu acho que foi muito 

legal o formato, Vivian, do plano que vocês colocaram, eu acho que ficou de uma forma 

inteligível, é uma questão importante. A relação com os próprios ODSs, questões que são 

importantes para avançar. Acho que não deveríamos perder essas oportunidades, que eu citei 

aqui, que são alguns dos pontos que nós levantamos. É isso, obrigado. 

 

Giovana Barbosa: Ergon. 

 

Vivian Satiro: Antes do Ergon falar, me desculpa, Ergon, eu já vou, claro que no final podemos 

responder tudo, mas eu vou responder uma fala do Jorge, até porque pode suscitar essa mesma 

dúvida na sala, se seguirem. 

 

Giovana Barbosa: Claro, secretária, claro. 

 



Vivian Satiro: Na verdade, foi bom você falar dos valores do plano, do custo do plano, porque 

aquilo que colocamos lá, os 29.9, estamos somando o custeio com o investimento. Então, a 

partir dessa sua fala, nós vamos claramente precisar esclarecer isso melhor na versão final do 

documento. O investimento, são 16.9 bilhões, que é uma coisa que não foge muito ao que a 

prefeitura conseguiu investir ao longo dos últimos quatro anos. Nós usamos, para fazer o cálculo 

do orçamento, o orçamento disponível de 21 projetado para os quatro anos da gestão. Então, 

nós tentamos ser conservadores na conta que foi feita. Então, claro que, ao longo do Programa 

de Metas, algumas das ações de estrutura, sobretudo, serem viabilizadas por meio de parceria 

público-privada. Então, é um orçamento que nem está contabilizado, mas tentamos ser bem 

conservadores na conta que fizemos, usando só o orçamento do tesouro. Então, foi bom você 

fazer esse apontamento de dúvida, porque assim vamos ter que deixar um pouco mais claro, o 

que é custeio, o que é investimento e solicitar essa incorporação na versão final do documento. 

Então, eu achei melhor só fazer esse esclarecimento, porque outras falas partam dessa mesma 

ideia e mostra que talvez tenhamos que melhorar a forma com que estamos apresentando isso 

nos recursos. Tem até uma ODS mensal que fala isso, mas se não ficou claro, melhoramos isso 

na próxima versão. Obrigada, Jorge. As outras coisas, talvez eu responda lá no final. 

 

Giovana Barbosa: Ergon. 

 

Ergon Cugler: É muito bom, a minha dúvida também é sobre orçamento, mas antes eu também 

queria valorizar a estrutura do programa. Eu acho que ficou muito inteligível e eu acho que essa 

questão de ser divido em eixos temáticos, facilita o link entre as metas. Eu acho que faz com 

que fique mais visível também. Eu tenho duas questões, a primeira questão é bem objetiva para 

a organização mesmo do documento. Eu notei que o orçamento por objeto estratégico e por 

eixo, está em uma página, que é a página 23. Ele está detalhado em cada uma das metas, mas 

quando chegamos nas metas em si, não tem esse valor. E para a pessoa que está lendo qual vai 

ser a composição dessa meta, então, quais são as informações complementares e quais são os 

indicadores, para ela entender os custos, o orçamento em relação àquela meta, ela precisa voltar 

para a página 23. Então, uma sugestão, para que as metas, cada uma delas, tenha esse valor que 

já está lá no início, para que seja fácil de já bater o olho e entender. E um segundo ponto, é uma 

preocupação quanto ao cálculo mesmo. Eu senti uma falta, eu sei que isso não é muito 

tradicional do Programa de Metas em si, tem outros espaços para fazer a descrição orçamentária, 

mas eu senti uma falta muito grande de entender como esses cálculos forma feitos. E eu vou dar 

um exemplo aqui, nós temos: reduzir a pobreza e ampliar o acesso ao direito da população mais 

vulnerável na cidade de São Paulo; nós temos 1 bilhão 697 milhões e 800 mil. Só que quando 

vamos para a meta um, nós estamos vendo em atender 1 milhão e 500 mil pessoas. Se formos 

fazer uma divisão rápida, é como se fosse mil reais para cada pessoa e eu imagino que seja o 

orçamento no programa inteiro. Então, se eu que sou da área de pública, senti uma dúvida de 

como foi feito esse cálculo, eu fico imaginando a população como um todo, todo mundo. Então, 

eu acho que era importante ter um pouco mais visível como que esse cálculo é feito, senão ele 

fica um pouco distorcido do que estamos tentando entender em relação à meta também. Não sei 

se fiquei claro em relação a essa sugestão. 



 

Giovana Barbosa: Nós não temos mais contribuições por enquanto. 

 

Vivian Satiro: Bom, então, enquanto as pessoas, os demais participantes vão aquecendo para 

fazer contribuições, eu vou comentar os outros dois pontos trazidos pelo Jorge. Pode ser? 

 

Giovana Barbosa: Pode. 

 

Vivian Satiro: O Jorge falou da linha de base e de fato temos notado que essa é uma reclamação 

que não está sendo feita só por vocês, Jorge, na agência pública que vamos na câmara municipal, 

esse também foi um ponto levantado e já está entre os nossos pontos de melhoria para a segunda 

versão do documento, sim. Nessa primeira versão, nós optamos por deixar a linha de base mais 

naquelas metas que precisariam da linha de base para o entendimento da meta. Então, meta de 

redução de morte no trânsito por 100 mil habitantes por exemplo, a ideia que saia de um 

indicador hoje que é 6 para o .4, .5. Para entender o que era isso, essa redução, nós precisávamos 

colocar esse número lá. A meta que fala sobre os equipamentos de direitos humanos voltado 

para as mulheres. Nós falamos em um aumento de 50% desse atendimento. Então, para entender 

o que é o aumento de 50%, precisava necessariamente saber de onde estávamos partindo. Então, 

também tem um número base lá. Mas de fato, as metas que o entendimento da meta não 

necessariamente precisaria do entendimento do contexto, como, por exemplo, construção de 12 

novos CEUs, nós colocamos só "construção de 12 novos CEUs" e não contextualizamos quantos 

CEUs existem na cidade. Então, sim, é um apontamento que vamos levar em consideração a 

partir das audiências e acho que, inclusive para contextualizar para a população quais são os 

problemas públicos que estamos tentando responder a partir dessas metas. Então, sim. E eu 

agradeço muito esse apontamento de vocês. Na questão da regionalização, nós achamos que 

seria mais adequado falar de regionalização a partir daquilo que recebêssemos das audiências 

públicas. É uma escolha metodológica muito mais do que qualquer outra coisa, então, o meu 

ponto de partida, quando estávamos desenhando quais seriam os passos da construção do 

documento, nós estabelecemos que a regionalização seria uma etapa posterior à discussão das 

audiências públicas e a abertura para consulta do Participe Mais. Então, talvez não tenha sido a 

escolha metodológica mais fácil, para um entendimento da população no documento inicial, 

mas para nós era um recorte muito valioso, que a partir daquilo que ouvíssemos nas audiências, 

a partir daquilo que recebêssemos do Participe Mais, fizéssemos uma volta para as secretarias, 

no sentido de "vou usar de novo a meta dos CEUs". Olha, "quantos desses CEUs estamos com 

um projeto selecionado e localidade selecionada? Será que cabe naquilo que mais recebemos 

das demandas da população? Será que não cabe? A demanda da região faz sentido, não faz?". 

Então, agora estamos começando uma nova rodada de conversas com as secretarias, então, 

foram oito semanas de rodada na primeira, agora começamos uma nova rodada, a partir do  que 

está chegando a partir das audiências públicas e do Participe Mais. Então, esse casamento, eu 

sei que vai ser um casamento bastante complexo de fazer, olhar os projetos que já temos. 

Algumas metas são mais fáceis de realizar do que outras, a que já tem projetos contratados, já 



tem projeto de obras mais estruturados, claramente, já temos uma condição maior de 

regionalizar. Mas aquelas metas que não temos projeto básica nem projeto executivo, essa 

provocação da sociedade era muito cara. Então, foi uma escolha metodológica dessa primeira 

versão do documento. Então, enfim, foi uma escolha feita a partir do desenho da elaboração, 

mas agora o trabalho maior é pensar essa regionalização e pensar como essa regionalização vai 

dialogar com os planos de ação da sua prefeitura. Talvez seja o processo ainda mais difícil. 

Como transformamos o Programa de Metas em alguma coisa regionalizada, ao ponto de 

conseguirmos acompanhar por Subprefeitura nas instruções dos planos de ações. Sobre a fala 

do Ergon sobre orçamento, acho que vale mesmo então, acho que a sua fala, somada à fala do 

Jorge, aponta para a necessidade de uma explicação melhor de como fizemos o processo das 

contas. Nós fizemos contas para todas as ações que aparecem no documento. O número, que 

vocês devem ter visto, é um número bem quebrado, porque fizemos conta por linha de ação a 

linha de ação. E a construção do orçamento do ano que vem, a construção da própria LOA para 

o ano que vem, esperamos partir desses cálculos que fizemos junto a secretaria. A primeira 

rodada, fizemos uma conta com as secretarias finalísticas. Então, secretaria da Educação, do 

Verde etc. E com essa conta, nós fomos interagindo com a secretaria da Fazenda. Faz sentido? 

Não faz sentido? Nós temos pressão orçamentária? Não tem pressão? Dá para deixar esse o 

número da meta mesmo ou vamos ter que reduzir? Algumas metas, inclusive, precisaram ser 

reduzidas a partir do orçamento, que para nós é o teto. É evidente que o próprio prefeito, a 

gestão tem muito mais prioridades do que as colocadas no Programa de Metas. Mas o orçamento 

é o nosso teto. Então, nós priorizamos com base naquilo que foi comprometido na eleição e com 

base naquilo que o orçamento permite fazer. Mas, se a conta não está clara, de fato é um puxão 

de orelha para o nosso documento inicial e nós vamos melhorar isso na versão dois do 

documento. 

 

Giovana Barbosa: Muito bem. Marlene, nós já identificamos o seu e-mail e a sua contribuição, 

mas se você quiser registrar por aqui, para o conhecimento dos outros colegas, eu não sei se você 

chegou a enviar para todos os membros da comissão. Se você quiser registrar, você fica à vontade, 

aproveitando que ainda temos um tempo. 

 

Marlene da Rocha: Gabi, obrigada. Eu acho que eu vou fazer isso sim. Foram duas contribuições 

na verdade. A primeira, não lembro da ordem, mas tem a ver com a fome, a ODS que está junto, 

um e dois, que eu já havia trazido essa pauta aqui, que é sobre a flexibilização do banco de 

alimentos. Hoje temos um banco centralizado, então, a minha sugestão é que pensemos em 

ampliar esse banco para as regiões da cidade de São Paulo, não só em um único ponto. Isso vai 

oportunizar as organizações menores a retirar também. Então, isso é um ponto. E também, não 

aparece o indicador do banco de alimentos no plano de metas, o que aconteceu na primeira 

versão, eu acho que aparecia o indicador do banco de alimentos. Eu não vi agora na finalização. 

A outra contribuição, eu não conversei com os meus colegas da câmara temática ambiental, 

pode ser que seja contemplado, se estiver, por favor, me perdoe, é que nós temos na meta acho 

que 68, sobre a produção e consumo de resíduos. Então, acho que está alinhado com a 31, com 

a meta 31, que é a limpeza dos córregos. Nós não temos coleta seletiva em aproximadamente 



27 bairros da Zona Oeste. Então, assim, eu fico pensando como vamos atingir essa meta, se não 

temos nem coleta seletiva nesses bairros periféricos? Então, é uma sugestão para podermos 

incluir, eu não sei se fica como plano de ação ou meta de olhar para essa coleta de resíduos em 

bairros periféricos. Então, foram basicamente essas duas contribuições que eu enviei. Só uma 

observação que eu fiz no corpo do e-mail, que foi uma observação, na verdade, não foi nem 

uma sugestão de implementação de meta. Hoje nós temos uma demanda gigante de impacto 

ambiental através de fraldas, nas creches do município e que isso vai para aterro. Se for pegar o 

recorte da liga, que temos convênio com a SME, são 12 creches, nós impactamos em 2019 

aproximadamente 1 milhão de fraldas em aterro. Então, se conseguirmos pensar, encaminhar 

ações conjuntas junto com a secretaria do verde, do meio ambiente, a urbana, como olhamos 

para essa demanda no município? Para mim, é bem grave. Isso é só uma sugestão para olharmos 

para essa demanda. 

 

Giovana Barbosa: Posso só complementar uma coisa? Na fala da Marlene. Porque eu participei 

da comissão de temáticas ambientais, Marlene, em relação à questão da ampliação da coleta 

seletiva, isso está contemplado nas nossas contribuições. 

 

Marlene da Rocha: Que bom. 

 

Giovana Barbosa: Também, nós fizemos esse exercício de olhar para a questão dos aterros. Eu 

não lembro exatamente como está agora no documento, mas fizemos esse exercício. Mas é muito 

bom ter essa contribuição na questão das fraldas.  

 

Marlene da Rocha: Obrigada, Giovana.  

  

Giovana Barbosa: Nós sabemos. 

 

Marlene da Rocha: É uma preocupação gigante da liga em relação às fraldas. Se você pensar 

que uma fralda demora quase quatro séculos para se dissolver no meio ambiente, pensa em 

milhões de fraldas? 

 

Giovana Barbosa: A próxima pessoa, posso passar a palavra, Marlene? Está tudo 

certo?  

 

Marlene da Rocha: Sim, obrigada. 

 

Giovana Barbosa: Imagina. Jorge. 

 

Jorge Abrahão: Desculpa, gente, eu estou falando mais, porque descobri que existia um espaço, 

não é que eu estou querendo dominar nada aqui. Desculpem, eu vi que não tinha mais ninguém 

inscrito. O que eu queria levantar, Vivian, só mais uma coisa, é uma questão que eu acho que é 

muito importante para todos nós, que é a questão de onde vamos acompanhar a execução? Eu 



acho que essa questão ficou difícil no final do governo passado, esse processo. Mas ela é muito 

importante de ser valorizada, institucionalizada, nós termos um espaço em que reúna essas 

informações, isso é de um valor enorme. Nós vemos hoje em dia a dificuldade em obter dados 

em várias esferas por exemplos do governo federal e quanto isso é prejudicial. Eu acho que São 

Paulo pode ser uma referência nessas questões. Inclusive é um contraponto para mostrar a 

importância da disponibilização dos dados. Então, eu só queria te ouvir também, como está se 

pensando em fazer isso, porque nos parece que o ObservaSampa seria um caminho natural para 

isso. Já que ele já é utilizado para uma série de outros temas e a institucionalização através dele, 

eu acho que ajudaria muito o acompanhamento da sociedade. Então, eu só estou retomando um 

tema que eu acho que é muito importante para todos nós. 

 

Vivian Satiro: Bom, então como não tem mais ninguém inscrito, eu vou dialogar um pouco com 

a Marlene e com o Jorge. Mas eu sigo estimulando que mais pessoas se inscrevam. Porque seria 

legal se pudéssemos ouvi-los também e não só ler as suas contribuições nesse documento que 

vocês vão nos mandar. Marlene, você sabe que essa questão da coleta seletiva dos aterros e até 

da compostagem urbana, tem aparecido demais audiências públicas. Eu diria até que talvez seja 

o tema que mais tenha aparecido. É claro que eu ainda não tenho o levantamento do Participe 

Mais, do que estamos recebendo, mas é um tema, sem dúvida, que vamos olhar com muito 

cuidado, porque estamos recebendo muitas contribuições nesse sentido. É legal poder ouvir um 

pouco a Giovana sobre, enfim, sobre o que ela falou sobre a secretaria do verde, que eles um 

olhar também sobre isso, porque vamos receber algumas sugestões com certeza muito 

qualificadas para melhorar essa meta. Agora, Jorge, sobre o monitoramento, eu acho que é legal 

falar que o trabalho de vocês aqui da sociedade civil e não só da sociedade civil, como também 

dos órgãos de controle, permitem que aprimoremos o documento gestão pós gestão. Então, eu 

acho que isso é importante. E a disponibilização dos dados é que permite que fique claro como 

esse aprimoramento é feito. Então, olhar o nosso documento inicial hoje é bom, que o 

documento está fácil, está inteligível, que mesmo que vocês tenham críticas e pondo melhorias 

no documento, ele é um documento acessível às pessoas. Isso só é possível, porque antes desse 

documento nós tivemos outros quatro. Então, ele é um aprimoramento das gestões anteriores, 

sejam elas de qual prefeito tenham sido. Então, eu acho que a própria ideia do orçamento na 

versão inicial, é um aprimoramento que nunca tinha nos documentos anteriores. Então, a equipe, 

percebendo que isso era possível fazer, fizemos. E acho que essa é a tendência. Então, eu tenho 

uma preocupação muito grande em registrar tudo o que estamos fazendo, inclusive, registrar a 

metodologia, fazer um mapa de todo o processo de construção desse Programa de Metas. A 

equipe está fazendo essa gestão do conhecimento, porque eu acho que essa é uma grande 

contribuição que deixamos para a cidade, independente da continuidade ou não da gestão. 

Então, a transição dessa gestão para a próxima, para mim começa agora. Nós estamos 

construindo todo esse documento do que vamos fazer. E o monitoramento, sem dúvida, talvez 

seja a coisa mais importante que podemos deixar de contribuição desse processo. Inclusive, 

tivemos uma reunião sobre o ObservaSampa essa semana, na terça para olhar o que tem lá, para 

olhar como isso dialoga com as ODSs e como isso pode dialogar com o Programa de Metas. Eu 

acho que o monitoramento do Programa de Metas, eu acho, não, o monitoramento do Programa 



de Metas, nós não conseguimos prever na ObservaSampa hoje, porque lá estão priorizados 

indicadores de outra natureza. O Programa de Metas da forma como apresentamos e o padrão 

que pretendemos acompanhar é um documento muito mais de indicador de produto, do que 

indicador de resultados. Isso fica claro com a leitura do documento, é um plano que se debruça 

muito mais em acompanhar entregas, que visa resultados, que são os objetivos estratégicos, que 

são os indicadores em si, são mais indicadores de produto. Enquanto que aquilo que 

acompanhamos lá no ObservaSampa, que as secretarias acompanham de indicador de resultado, 

dialogam muito com o que acreditamos que pode ser a agenda, os planos de ação aqui da 

Comissão ODS. Hoje, nós temos 60 indicadores lá no site, a Gabi pode me corrigir se eu estiver 

errada, mas vocês listaram no documento que está sendo analisado agora pela Secretaria de RI 

e por nós novamente 300 e tantos indicadores de resultado de município. 392, se eu não me 

engano. Então, esses 392 indicadores, ou seja, lá os indicadores que julgarmos aqui no momento 

em que vocês estiverem construindo os planos de ação, forem os indicadores que tem vínculo 

com a emenda 2030, esses indicadores nós pretendemos acompanhar por meio do 

ObservaSampa. E eu acho que faz todo sentido e é um jeito de fortalecermos o instrumento. 

Agora os indicadores do Programa de Metas, nós vamos usar uma plataforma específica para o 

Programa de Metas. Como eu já disse em outras reuniões, até com o Igor, que eu estou vendo 

aparecer em uma janela e com outras entidades da sociedade civil, nós vamos publicar o portal 

ou onde vamos concentrar todo esse monitoramento no final do processo. Mas sim, para nós 

isso é muito caro. Sim, eu acho que essa é uma reinvindicação mais do que válida por parte da 

sociedade civil, para vocês entenderem de que forma esse monitoramento vai ser feito, quais 

são os indicadores vão estar disponíveis, mas só queria reforçar que são coisas diferentes. Acho 

que o ObservaSampa mira em um período temporal maior do que Programa de Metas. É óbvio 

que o que entendemos do Programa de Metas tem impacto naquilo que vai estar no 

ObservaSampa, naquilo que está proposto na Agenda 2130, mas ele não se restringe, o 

ObservaSampa não se restringe a isso. Eu queria dar um caráter mais de indicador de resultado 

para ficar mais sério e um caráter de acompanhamento mais do instrumento Programa de Metas, 

para aquilo que publicarmos na versão final. E da mesma forma com que queremos possibilitar 

esse acompanhamento do Programa de Metas nessa plataforma, nós queremos pensar como 

dialogar com o Programa de Metas com o PPA. Porque, hoje, o próprio PPA está dissonante do 

Programa de Metas, então, como fazemos com que esse Programa de Metas entre de forma 

matricial no PPA e como os objetivos de desenvolvimento sustentável são grandes 

direcionadores desses instrumentos? Então, entendendo, óbvio, que o plano público anual é em 

si a extensão de tudo que a prefeitura vai fazer nos quatro anos de duração dele. Então, ele é 

muito maior do que o plano de metas em si. Então, nós estamos nesse momento da discussão, 

eu acho que todas as contribuições que vocês tiverem para nós a esse respeito, são muito 

importantes e é nesse momento mesmo que gostaríamos de ouvir. Qual é o melhor modelo? 

Qual é o mais fácil? Se tem algum benchmarking que vocês consideram ideal? Mais com essa 

perspectiva de que no ObservaSampa vão estar os indicadores de resultado que o instrumento 

para o acompanhamento do Programa de Metas vai ser com base nas entregas ali previstas. Não 

sei se eu te respondi. Então, se nessas sugestões que vocês forem enviar para nós até o dia sete, 

como combinamos aqui, vocês puderem também apontar o que vocês consideram que funcionou 



bem para o acompanhamento ou que não funcionou, acho que, talvez o benchmarking que não 

funcionou bem, seja até mais adequado nesse momento, em que estamos definindo o que vai 

ser esse instrumento de monitoramento, é muito importante. 

 

Giovana Barbosa: Secretária, nós ainda temos o Zysman. Ele gostaria de dar uma palavra. 

 

Zysman Neiman: É bem rápido e é em cima do contexto de que todos estão falando e do papel 

fundamental que essa comissão vai ter no monitoramento, então, eu acho que agora, sem dúvida 

nenhuma, esse é o papel dessa comissão, fazer o monitoramento. Eu só gostaria de chamar a 

atenção de que o foco da comissão, não é exatamente fazer o monitoramento do plano de metas, 

nem do PPA. O nosso foco é tentar garantir o link do PPA e do plano de metas, com os ODSs. 

Quer dizer, o que nós temos que monitorar, é o comprimento do plano que esta comissão 

elaborou, dentro do PPA. Então, nós não somos uma comissão assessora da prefeitura para 

avaliar a execução do plano de metas. Não estamos aqui para fazer auditoria sobre isso, mas 

garantir o vínculo com aquelas propostas indicadoras que nós estamos apontando. E por conta 

disso, eu acho que uma sugestão bastante pertinente, é que essa comissão especificamente, se 

debruce para a elaboração de um relatório que seja anual ou bienal, enfim, de uma avaliação 

que possa ser produzida por esse grupo sobre a vinculação da execução do plano de metas dentro 

da perspectiva do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são criados 

aqui. Então, eu tenho vários colegas aqui da sociedade civil que participam do grupo do GT da 

sociedade civil, que elabora o relatório luz sobre as ODSs, eu acho que nós teremos que replicar 

uma metodologia similar, preparar um relatório luz sobre os ODSs do município de São Paulo 

anualmente, para servir de uma espécie de termómetro e de farol também para a própria 

prefeitura poder organizar o seu plano de metas a partir do cumprimento ou não das metas. E 

essa metodologia implica basicamente em: qual é a meta? Se houve retrocesso? Se está em 

estagnação? Ou se houve um avanço em relação ao cumprimento dos ODSs naquela meta 

específica? Eu acho que assim, nós temos um grupo de trabalho importante para ser constituído. 

Muito mais do que ficar avaliando o PPA e o plano de metas da prefeitura. É essa a minha 

contribuição. 

 

Vivian Satiro: Desculpa se a minha fala deu a entender que eu estava insinuando que esse fosse 

o trabalho da comissão. Não foi, eu só estava tentando contar como que nós queremos que esses 

instrumentos de planejamento trabalhem de forma coordenada, que não tenhamos o risco de ter 

planejamento da mesma gestão, caminhando para direções opostas. Quanto a sua sugestão, 

Zysman, eu acho acaba a comissão com essa conversa, eu não tenho nem o que contribuir mais. 

Só para ficar registrado, eu não acho que esse seja o papel de vocês, mas como a reunião hoje é 

para discutir o Programa de Metas, não tem como eu falar do Programa de Metas sem pensar e 

direcionar para o PPA, que também vai ser elaborado esses dias. E como monitoramos isso tudo 

dentro dos instrumentos de planejamento da gestão. Mas acho que cabe a discussão do que 

vocês vão acompanhar, da forma como vocês vão acompanhar e eu não me atrevo a dar sugestão 

definitiva. 

 



Giovana Barbosa: Não temos mais solicitações.  

  

Jorge Abrahão: Giovana?  

  

Giovana Barbosa: Oi. 

 

Jorge Abrahão: Eu posso só fazer uma observação? O Zysman, eu estou te vendo, então é só 

para nós... bom te ver também... é só para fazer uma colocação, porque eu acho que é legal essa 

conversa e o Zysman traz um tema importante. Eu me lembro da comissão nacional dos ODSs, 

quer dizer, São Paulo está fazendo a comissão municipal, é muito legal isso, mas o Bolsonaro 

extinguiu a comissão dos ODSs, que existiu até 2019. E o relatório luz da sociedade civil surgiu, 

eu só queria lembrar isso, porque o governo não estava querendo fazer relatório. Então, na falta 

de relatórios, porque o governo não queria apresentar na ONU os relatórios, o relatório luz 

surgiu como uma alternativa super importante desse processo. São Paulo tem a pretensão, 

imagino eu, de fazer relatórios, ainda mais com uma comissão dos ODSs. Então, eu acho que 

isso, eu diria, que é um passaporte para a cidade. Nós lá no programa Cidades Sustentáveis, tem 

estimulado muito isso para as cidades. São Paulo já está fazendo isso, eu diria que é um 

tremendo, digamos assim, instrumento esse. Seria muito legal, eu quero, quando se discutia de 

um relatório nacional, é que houvesse, aproveitar a comissão dos ODSs, para haver um diálogo 

forte com a sociedade civil na elaboração desse relatório. Quero dizer, ele pode ser um 

documento formal da cidade e talvez provoque que a sociedade tenha que fazer um contraponto 

a isso, mas o ideal é que já na formulação desse relatório, que é uma ferramenta muito 

importante, eu volto a dizer, já houvesse um diálogo para se tentar chegar a um ponto do que é 

a realidade da cidade. Isso seria uma coisa muito bacana e tornaria São Paulo uma referência de 

novo nesse sentido. 

 

Giovana Barbosa: Soninha. 

 

Soninha Francine: Obrigada. Esse, Jorge, para mim é um dos grandes trabalhos do plano de 

ação a ser construídos pelas câmaras temáticas. É exatamente porque isso está previsto na 

agenda. Produção de relatórios periódicos. E o formato desses relatórios pode ser bem 

desafiador. Eu não acho que tem que ser só uma planilha que você tica sim, não, amarelo, 

vermelho, verde, como muitas vezes são os relatórios, não é? E nós vemos, pelo material que 

vocês produziram, em alguns casos existem indicadores ainda a serem produzidos. Nós sabemos 

que queremos ampliar, mas não tem nem a linha de base, porque não houve essa mensuração. 

E nem temos um sistema para de agora em diante compilar esses dados e transformar em 

indicador. Então, realmente, a agenda tem esses dois aspectos: qual o compromisso, como 

atingir? E como acompanha o que foi atingido e o que não foi, sem ser só uma tabela de sim, 

não, mais ou menos, que muitas vezes é a isso que se reduz? 

 

Igor Pantoja: Giovana. 

  



Giovana Barbosa: Oi.  

  

Igor Pantoja: Desculpa, é o Igor.  

  

Giovana Barbosa: Oi, Igor.  

  

Igor Pantoja: Também posso tentar emendar aqui?  

  

Giovana Barbosa: Pode. 

 

Igor Pantoja: Os indicadores. Enfim, participamos bastante das câmaras temáticas, essa 

discussão que resultou nesse conjunto de mais de 300, 400 indicadores da cidade. É só um ponto 

que, é isso, para conseguirmos esse relatório, principalmente nesse contexto de apagão 

estatístico, por conta da ausência do senso, do corte de verbas do IBGE, eu acho que aumenta 

ainda mais a responsabilidade de buscarmos outras fontes de dados e fortalecer o nosso sistema 

municipal de dados e indicadores. Vocês falaram que tiveram uma reunião sobre o 

ObservaSampa, eu não sei se foi com o ObservaSampa ou não, mas o ObservaSampa é um 

patrimônio, de uma maneira, de indicadores aqui da cidade, possibilita inclusive vários dos 

nossos trabalhos. Não falo isso por conta do nosso trabalho, mas falo isso por causa da 

informação que conseguimos produzir a partir disso. E acho que é um ponto a ser, é uma questão 

muito intersetorial. Eu acho que a secretaria de relações internacionais, secretaria de governo, 

que está aqui também representada pela Vivian, eu acho que tem essa possibilidade e essa 

necessidade de olhar para isso, de maneira talvez trazendo de fato mais recursos, mais pessoas, 

não sei. Claro, isso cabe ao planejamento interno da gestão, mas, eu sei do trabalho enorme que 

a Gabriela, a Ana, o pessoal teve para fazer aqueles documentos que foram base para a discussão 

inclusive das câmaras temáticas, aquele documento do GTI, dos ODSs. Sistematizou muita 

informação, eu acho que é um trabalho enorme, muito bem feito, mas para nós fazermos isso 

de maneira perene, certamente não dá para ser duas ou três pessoas específicas que se destaquem 

para fazer isso. Então, era só para pedir que se registre de alguma maneira, essa demanda por 

um fortalecimento e uma estratégia, talvez mesmo, em relação aos dados indicadores da cidade 

de São Paulo. 

 

Giovana Barbosa: Não temos mais inscrições. Secretária Vivian. 

 

Vivian Satiro: Bom, então, encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu confesso que 

achei que teria uma disputa de microfone aqui (risos). Que precisaríamos recorrer ao sorteio das 

audiências. Mas de todo jeito, eu acho que as contribuições acabaram sendo mais transversais 

em relação ao documento como um todo, nós tivemos apenas duas contribuições mais 

específicas, o que para nós é bom, porque faz com que consigamos pensar o documento de 

forma mais estratégica. Claro que eu não estou diminuindo a importância das contribuições mais 

pontuais, mas eu acho legal esse olhar da comissão para o documento como algo mais amplo. 



Então, bacana isso. Eu acho que, Igor, a sua fala sobre indicadores, uma vez que eu já comentei 

a fala de todo mundo, está muito alinhada com o que entendemos sobre planejamento público. 

Não dá para fazermos planejamento sem informações e eu sei o quanto é importante ter recursos, 

e ter gente alocada para isso. É uma fala que eu sempre faço quando estou falando de dados e 

informações públicas, que os dados nunca são dados, eles são conquistados. E a prova, talvez 

desse apagão nacional de informações revela um pouco isso. Então, eu reforço aqui com a 

comissão, o nosso compromisso em buscar dar transparência para todos os processos, em buscar 

dar mais estrutura e fortalecimento para o monitoramento que for dado. E acho que talvez essa 

seja a nossa grande contribuição para a cidade: criar a institucionalização dos instrumentos, que 

os instrumentos fiquem, apesar das mudanças de gestão. E acho que a comissão é muito 

importante também nisso: como vocês vão nos monitorar e nos apontar, "olha, não está tão 

legal. Olha, precisa mudar". E acho que a coisa mais importante para os gestores públicos, e 

aqui eu, Soninha, que representa a Secretaria de Governo de Relações Internacionais, nós não 

temos muito apego aos instrumentos, porque os instrumentos estão aí para serem criticados e 

para serem melhorados. Então, nós não temos qualquer apego com o erro. O próprio prefeito 

deixa isso muito claro no conduzir da gestão. Se precisar mudar a rota, não temos o menor 

problema em mudar a rota, desde que seja para um caminho mais efetivo. 

 

Soninha Francine: Não pensem que não criticamos também. 

 

Vivian Satiro: Não temos o menor problema em mudar a rota. Então, acho que não temos 

nenhum compromisso com o erro. Todos os apontamentos que vocês foram fazendo, inclusive 

acho que, Jorge, essa é a primeira reunião que temos efetivamente sobre isso, mas nós tivemos 

algumas reuniões com o Igor e com a Carol e eles fizeram vários apontamentos, que foram 

muito úteis para nós ao longo desse processo. Então, o próprio Igor deve ter notado algumas 

que fizemos no processo de comunicação, do ponto de vista de melhoria de uma audiência para 

audiência seguinte, a partir dos apontamentos de vocês. Então, isso para nós é muito rico, muito 

caro, não estou falando de forma retórica, isso realmente faz com que o nosso trabalho seja mais 

efetivo. Então, o Observa hoje está na Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento, 

que etá promovendo a discussão o Plano Diretor Estratégico, eu vi que a Maria Luiza da SMUL 

está aqui na reunião. Então, acho que também... 

 

Maria Luiza Gedeon: Estou aqui, boa tarde, pessoal. 

 

Vivian Satiro: É um jeito também de reforçarmos o Observa, que é a participação da secretaria 

aqui na reunião e ouvir vocês falarem sobre isso, mas também acredito que tenha um papel de 

enforcement da Secretaria de Governo, para que as coisas aconteçam de forma mais efetiva. 

Então, mais do que registrada a sua contribuição, Igor, é o nosso compromisso com isso. E não 

tendo mais falas inscritas, eu encerro a nossa reunião. Eu aguardo as contribuições de vocês, a 

Gabriela colocou o e-mail aqui no chat, Gabi, se você puder colocar de novo, para quem entrou 

depois. E obrigada, então a nossa reunião no dia 13, assumimos o compromisso de que vamos 

publicar o documento antes disso. Estamos eu e a Soninha aqui para apostarmos nessa data e, 



enfim, seguimos à disposição de vocês e aguardamos as contribuições em relação ao Programa 

de Metas, que vai estar como documento no Participe Mais a partir do dia dois de maio. Está 

certo? Muito obrigada a todas e a todos, uma boa tarde. 

 

Giovana Barbosa: Boa tarde.  

  

Vivian Satiro: Até o dia 13.  

  

Marlene da Rocha: Obrigada, boa tarde.  

  

Ergon Cugler: Obrigado, boa tarde.  

  

Soninha Francine: Boa tarde pessoal, até o dia 13.  

  

Gabriela Chabbouh: Até o dia 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


