Ata
3ª Reunião do Plenário
Comissão Municipal ODS

I - dia, hora e local da reunião;
No dia 21 de Agosto de 2020, às 14h, foi realizada, por meio do Microsoft Teams, a terceira Reunião
Plenária da Comissão Municipal ODS.

II - nome dos membros presentes;

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

Segmento 1 – Região Centro-Oeste:

Liga Solidária - Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, entidade 1ª titular do Segmento 1 –
Região Centro-Oeste, representada por Marlene Ferreira da Rocha;

OAB - Seção São Paulo - 93º Subseção Pinheiros, entidade 1ª suplente do Segmento 1 – Região
Centro-Oeste, representada por Thaís Maria Leonel do Carmo;

Ciclocidade – Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, entidade 2ª titular do Segmento 1Região Centro-Oeste, representada por Jaqueline David;

União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, entidade 2ª suplente do Segmento 1 –
Região Centro-Oeste, representada por Beatriz Nunes Nasevicius Barbosa;

Segmento 1 – Região Sul

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, entidade titular do Segmento 1-Região
Sul, representada por Jucilene Leite da Rocha;

Instituto Siades – Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável, entidade
suplente do Segmento 1-Região Sul, representado por Sonia Maria Viggiani Coutinho;

Segmento 2

Instituto Akatu, entidade 1ª suplente do Segmento 2, representado por Denise Conselheiro;

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo, entidade 2ª titular do Segmento 2,
representado por Kaísa Isabel da Silva Santos,

ECCAPLAN – Consultoria em Desenvolvimento Sustentável, entidade 2ª suplente do Segmento 2,
representada por Marina de Freitas Teles Zaccarelli Noguti;

Associação Artigo 19, entidade 3ª titular do Segmento 2, representada por Youmna Abdulghani;

União Estadual dos Estudantes de São Paulo, entidade 3ª suplente do Segmento 2, representada por
Ergon Cugler de Moraes Silva;

Segmento 3

Universidade Federal de São Paulo, entidade 1ª titular do Segmento 3, representada por Zysman
Neiman;

CEPEDOC - Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis, entidade 1ª
suplente do segmento 3, representada por Marco Akerman;

Universidade de São Paulo, entidade 2ª titular do Segmento 3, representada por Denise Crocce
Romano Espinosa;

Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais, entidade 2ª suplente do segmento 3, representada
por Rita de Cássia Borges Ribas;

Não esteve presente Jorge Luiz Numa Abrahão, representante do Instituto Cidades Sustentáveis
(Rede Nossa São Paulo), entidade 1ª titular do Segmento 2.

Estavam presentes representantes dos seguintes órgãos do Poder Público Municipal:

Gabinete do Prefeito–Coordenadoria de Relações Internacionais, representada por Marina Morais de
Andrade (titular) e Wagner Luiz Taques da Rocha (suplente);

Secretaria de Governo Municipal, representada por Alexis Galias de Souza Vargas (titular) e Gabriela
Pinheiro Lima Chabbouh (suplente);

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, representada por César Tadeu Costa
Coelho (suplente);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, representada por João Paulo de
Brito Greco (suplente);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, representada por Rossella Rossetto (suplente);

Secretaria Municipal de Educação, representada por Claudia Abrahão Hamada (titular) e Clodoaldo
Gomes Alencar Júnior (suplente);

Secretaria Municipal de Saúde, representada por Estevão Nicolau Rabbi dos Santos (titular);

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, representada por Djonathan Gomes Ribeiro
(titular) e por Giovana Barboza de Souza (suplente);

A representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Zoraide Amarante Itapura
de Miranda, informou, por meio de e-mail enviado à Secretaria Executiva, que estava em férias.

III - pauta do dia;

Após ser verificada a presença de 11 membros com direito a voto, entre representantes da
Sociedade Civil, Iniciativa Privada, Comunidade Científica e do Poder Público, foi dado início à
reunião, que contava com os seguintes itens de pauta:

1 - Apreciação da minuta de Ata da Reunião Plenária do dia 07/08/2020;

2 - Apreciação da versão final do Regimento Interno;

3 - Discussão e votação das propostas de Câmaras Temáticas e de suas metodologias de trabalho.

IV – deliberações

1. A representante suplente da Secretaria de Governo Municipal (SGM), Gabriela Pinheiro Lima
Chabbouh, iniciou a reunião como Presidente em exercício, devido à ausência do representante
titular da SGM, Alexis Galias de Souza Vargas. Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh questionou se
havia alguma solicitação de alteração ou adição em relação à Ata da segunda reunião plenária,
realizada no dia 07 de agosto de 2020.
2. Não havendo solicitações de alteração ou adição, a ata foi aprovada por consenso.
3. A Presidente em exercício passou então para o seguinte item da pauta (apreciação da versão final
do Regimento Interno) informando que as alterações sugeridas na última reunião da Comissão

Municipal ODS estavam destacadas em amarelo no Regimento editado que foi enviado, por e-mail,
para os membros da Comissão no dia 12 de agosto de 2020.
4. Não havendo solicitação de alteração ou adição, o Regimento Interno foi ratificado por consenso
dos presentes.
5. A Presidente em exercício passou para o seguinte item de pauta (Discussão e votação das
propostas de Câmaras Temáticas e de suas metodologias de trabalho) informando que seria
importante que todos se manifestassem sobre as preferências de Câmaras temáticas e, observando
a planilha enviada no dia 12 de agosto de 2020 para que os membros registrassem seus
posicionamentos com relação às opções de divisão de Câmaras Temáticas apresentadas por SGM,
informou que havia uma predominância de apoio à proposta C, na qual as metas dos ODS estariam
divididas entre as seguintes Câmaras temáticas: temáticas sociais; temáticas educacionais; temáticas
urbanas; temáticas econômicas; temáticas de saúde e bem-estar; temáticas ambientais; temáticas de
fortalecimento institucional. Gabriela Chabbouh informou que, caso esta proposta fosse aprovada,
ficaria a cargo dos coordenadores das Câmaras Temáticas suprir o principal ponto fraco desta
proposta, que é a divisão das Câmaras de uma forma que diminui o tratamento transversal das
temáticas; assim, os coordenadores deveriam mapear e convocar outras Secretarias importantes
para discussão além das Secretarias destacadas, na proposta inicial, como prioritárias para
participarem de cada Câmara.
6. A Presidente em exercício respondeu à pergunta feita pela representante do Instituto de Arquitetos
do Brasil – Departamento de São Paulo, Kaísa Santos, sobre se outras Secretarias poderiam ser
convocadas a qualquer momento. Disse que a proposta C de Câmaras Temáticas foi pensada pela
SGM com base em quais Secretarias seriam indispensáveis para uma determinada Câmara e não
excluia a possibilidade de que outras Secretarias fossem convidadas a participar das discussões,
porém não, necessariamente, como membro permanente da Câmara Temática. Segundo a
Presidente em exercício, a seleção de quais Secretarias seriam membros permanentes de
determinadas Câmaras Temáticas foi feita com base nas Secretarias que lideraram as discussões
das metas relacionadas àquelas Câmaras durante o processo de diagnóstico; e, também, com base
nas Secretarias que tinham, no mínimo, duas temáticas em determinada Câmara que necessitavam
ser aprovadas prioritariamente por elas.

7. A representante titular do Gabinete do Prefeito – Coordenadoria de Relações Internacionais
(Gabinete-CRI), Marina Morais de Andrade, manifestou-se dizendo que, entre as 4 propostas de
divisão das Câmaras Temáticas, ela e o representante suplente de Gabinete-CRI, Wagner Luiz
Taques da Rocha, preferiam a proposta C. Para eles a proposta A - que dividia as Câmaras Temáticas
em Sociedade I – ODS 1, 2, 3, 4; Sociedade II – ODS 5,7,11; Meio Ambiente – ODS 6, 13, 15;
Economia – ODS 8, 9, 10, 12; e Institucional – ODS 16 e 17 - era muito vaga e tinha o problema da
Sociedade estar dividida em duas Câmaras Temáticas; a proposta B - que propunha uma Câmara
Temática por ODS - era impraticável pela difícil operacionalização e, também, não contribuía para que
as discussões fossem feitas de forma transversal; a proposta D - que dividia os ODS de acordo com
as Câmaras Temáticas de Pessoas, Prosperidade, Planeta, Paz e Parcerias - era uma proposta mais
discursiva que operacional; finalmente, a proposta C, após algumas mudanças, possibilitaria um
gerenciamento e monitoramento mais fácil das Câmaras Temáticas.
8. Após a leitura dos comentários registrados pelos membros da Comissão na Planilha de propostas
de Câmaras temáticas, a Presidente em Exercício, Gabriela Chabbouh, colocou em votação a divisão
das Câmaras temáticas. Votaram na proposta C: a representante da Liga Solidária, Marlene Rocha; a
representante da Ciclocidade, Jaqueline David; a representante da Fundação Abrinq, Jucilene Rocha;
a representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, Kaísa Santos; na
ausência da representante da Associação Artigo 19, o representante da União Estadual dos
Estudantes de São Paulo, Ergon Cugler; a representante da Universidade de São Paulo, Denise
Espinosa; a representante do Gabinete-CRI, Marina Andrade; a Presidente em exercício, Gabriela
Chabbouh;
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Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João Greco; a representante suplente da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Rossella Rosseto; a representante titular da Secretaria
Municipal de Educação, Claudia Hamada; o representante titular da Secretaria Municipal de Saúde,
Estevão Santos. Votaram na proposta D: a representante do Instituto Akatu, Denise Conselheiro; e o
representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman. Absteve-se o representante
titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Djonathan Ribeiro.
9. A proposta de divisão C foi aprovada por votação de maioria simples.

10. Passou-se para a discussão sobre as propostas de ajustes à opção C de divisão de Câmaras
Temáticas. A representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, sugeriu que fosse feita uma análise
prévia de quais metas poderiam ser trabalhadas de forma conjunta por determinadas Secretarias
para garantir que este trabalho seja feito conjuntamente durante as discussões das Câmaras
Temáticas.
11. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, questionou a representante da Ciclocidade,
Jaqueline David, sobre se ela gostaria de explicar a proposta feita por ela de transferir a meta 3.6 da
Câmara Temática de saúde e bem-estar para a Câmara Temática de urbanismo. Gabriela Chabbouh
lembrou que, ao invés de transferir a meta para outra Câmara, uma estratégia poderia ser convidar a
Secretaria Municipal de Transportes para participar da Câmara de saúde e bem-estar.
12. A representante da Ciclocidade, Jaqueline David, manifestou-se dizendo que a proposta foi feita
no sentido de somar os esforços das Secretarias envolvidas para tratar do tema. Segundo Jaqueline
David, a Ciclocidade pensa a mobilidade urbana como uma política social que precisa de uma
discussão do ponto de vista da questão urbana, desta forma a Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes estaria mais ligada a esta meta.
13. O representante titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Estevão Santos, manifestou-se
dizendo que não tinha objeção em relação à transferência da meta 3.6 para a Câmara de urbanismo.
Segundo o representante, o papel da SMS seria apoiar a oferta de condições de vida mais saudáveis
e, especificamente em relação à meta 3.6, a SMS acompanha apenas a causa da mortalidade. Sendo
assim, a capacidade da SMS para atingir a meta de acidentes é muito reduzida quando comparada
às atribuições da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.
14. O funcionário do Instituto Cidades Sustentáveis (Rede Nossa São Paulo), Igor Pantoja, ao
receber o direito de palavra da Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo
que havia muitas metas nacionais que eram diferentes das metas da ONU e estabeleciam prazos
diferentes para serem atingidas, porém as metas nacionais não haviam sido observadas pelas
propostas de municipalização presentes no diagnóstico elaborado pelo Grupo de Trabalho para a
Seleção dos Indicadores do Programa Cidades Sustentáveis e para as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (GTI-PSC/ODS).
15. A Presidente em exercício, manifestou-se dizendo que as metas nacionais apresentadas pelo
IPEA, a pedido da Comissão Nacional ODS, não foram ratificadas pela Presidência da República,

sendo apenas propostas técnicas. Desta forma, as proposições de municipalização das metas
presentes no diagnóstico não seguiram o documento do IPEA, apesar do GTI-PSC/ODS ter utilizado
o documento como uma referência. Segundo Gabriela Chabbouh, o trabalho da Comissão Municipal
ODS é trazer os Objetivos da ONU para a realidade local da cidade de São Paulo.
16. A Presidente em exercício colocou em votação a proposta da representante da Ciclocidade,
Jaqueline David. A proposta de transferência da meta 3.6 foi aprovada por consenso.
17. Passou-se para a próxima proposta da representante da Ciclocidade, Jaqueline David, de incluir a
meta 13.2 entre as metas da Câmara de temáticas urbanas.
18. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, manifestou-se em relação à proposta explicando
que a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente é responsável por tratar das questões
relacionadas às políticas de mudanças climáticas, por meio do Plano de Ação Climática. A meta 13.2
foi colocada na Câmara Temática Ambiental por uma questão de governança da temática na
Prefeitura Municipal de São Paulo. Desta forma, ela se opunha a mudar a meta 13.2 de Câmara
Temática.
19. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se dizendo
que a SGM estava planejando as Câmaras Temáticas existentes e as metas que abarcariam com
base na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas que poderíamos
aproveitar a oportunidade da Agenda 2030 para propor uma nova estrutura administrativa, que fosse
mais adequada à atuação para o desenvolvimento sustentável.
20. A representante da Ciclocidade, Jaqueline David, manifestou-se dizendo que a entidade sempre
faz a sugestão de que o tema das mudanças climáticas seja tratado por meio de uma perspectiva
urbanística, pois seria possível tratá-lo de forma mais holística, incluindo os transportes na discussão.
Segundo a representante, não é possível tratar o tema das mudanças climáticas sem abordar o tema
dos veículos motorizados, sendo assim, a proposta de incluir a meta 13.2 na Câmara Temática de
urbanismo foi feita como uma tentativa de tratá-la de forma mais holística.
21. A representante do Gabinete-CRI, Marina Andrade, explicou que a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente é a Secretaria Executiva do “Comitê de Mudança do Clima e de Ecoeconomia” e que este
Comitê tem coordenado a formulação do Plano de Ação Climática. Praticamente, todos os órgãos da
Prefeitura estão envolvidos com as políticas de Mudanças Climáticas e já estão implementando
políticas. A representante disse que concordava em transferir a temática para o eixo urbano e que

esta era uma temática intersecretarial e, apesar de não saber como irá funcionar a participação de
outras Secretarias nas Câmaras Temáticas, seria importante que houvesse a participação de pessoas
do Comitê do Clima na Câmara de Temáticas urbanas.
22. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se dizendo
que entendia que as temáticas seriam trabalhadas de forma interdisciplinar, mas que poderíamos
pensar em propor novas estruturas de trabalho para Prefeitura de São Paulo que trabalhassem as
temáticas de forma interdisciplinar e citou, como exemplo, a criação da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas, que ficou responsável por pensar a
articulação dos diferentes órgãos da Prefeitura na atuação em prol do Desenvolvimento Sustentável.
23. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, manifestou-se perguntando se poderia colocar
em votação a proposta de transferir a meta 13.2 para a Câmara de Temáticas urbanas e disse que
apesar de compreender a intenção da proposta, não concordava com a transferência tendo em vista
o desafio que a Comissão e suas Câmaras Temáticas têm no momento. Como a meta está sendo
trabalhada atualmente sob coordenação da SVMA, seria melhor não transferi-la de Câmara.
24. O representante titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), Djonathan
Ribeiro, manifestou-se dizendo que seria importante que em todas as Câmaras Temáticas estivessem
presentes as pessoas ou departamentos necessários das respectivas Secretarias para que cada
meta fosse discutida de forma transdisciplinar e intersetorial. O representante disse ainda que,
durante os trabalhos, poderiam surgir outras propostas de transferência de metas de uma Câmara
para o outra e desta forma, ao invés de serem discutidas todas as propostas de transferência no
momento da Reunião Plenária – dado o grande número de metas/temáticas -, seria interessante que
os membros do Plenário entendessem se, após o estabelecimento das Câmaras Temáticas, haveria a
possibilidade de transferência de metas entre as Câmaras e como se daria a relação entre elas.
Destacou que um dos elementos fundamentais para que os ODS possam ser atingidos é a discussão
transdisciplinar das temáticas/metas existentes em um mesmo ODS e entre os ODS para que sejam
identificadas as relações de sinergia e “trade-offs” entre as metas, de forma a impulsionar as
sinergias e solucionar ou superar – quando possível – os trade-offs; a relação entre as Câmaras e a
presença dos departamentos necessários para discussão dentro de cada Câmara poderia contribuir
para isso.

25. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo que a forma como as
Câmaras trabalhariam ficaria mais clara com a explicação da proposta de plano de trabalho
preparada pela SGM.
26. O representante titular da SVMA, Djonathan Ribeiro, propôs, então, que antes da discussão sobre
as transferências de metas fosse explicado o plano de trabalho para ficar mais claro como se daria o
trabalho das Câmaras e a relação entre elas.
27. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, concordou com a proposta e passou a explicar
como as Câmaras trabalhariam. Segundo a Presidente, as Câmaras Temáticas se reunirão em quatro
rodadas de discussões. Durante as próximas três semanas, as Câmaras Temáticas deverão elaborar
seus planos de trabalho, tendo como base o Diagnóstico elaborado pelo GTI PCS/ODS. É
responsabilidade das Câmaras temáticas fazer o mapeamento de todos os atores necessários, tanto
do poder público quanto da sociedade civil, iniciativa privada e comunidade científica, que precisarão
participar de suas discussões.
28. A Presidente continuou, informando que, de acordo com o cronograma, esperava-se que naquela
mesma reunião já fosse elaborada a lista de organizações da Sociedade Civil e do Poder Público,
membros do Plenário, que participariam de cada Câmara Temática, bem como que fossem definidos
os(as) coordenadores(as) de cada Câmara para que a portaria de designação dos membros e
respectivos coordenadores pudesse ser publicada o quanto antes.
29. A representante do Gabinete-CRI, Marina Andrade, manifestou-se solicitando esclarecimentos
sobre se haveria a possibilidade das metas serem revisadas para, se fosse o caso, serem realocadas
em outra Câmara.
30. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que entendia que seria
possível que houvesse um diálogo entre as Câmaras temáticas no momento da revisão das metas
para que tivessem clareza de quais metas estariam sobre sua responsabilidade para municipalização.
Desta forma, poderia ser dado um prazo, até o dia 10 de setembro, para troca de metas entre as
Câmaras e que seus membros deveriam tomar o cuidado para que nenhuma temática ficasse órfã.
31. A representante do Instituto Siades, Sonia Coutinho, perguntou se os suplentes precisariam
acompanhar os titulares em todas as Câmaras Temática, ou se poderiam estar em outras Câmaras.
32. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que as inscrições poderiam
ser realizadas livremente. Voltando à explicação de como se daria o trabalho das Câmaras, a

Presidente disse que a proposta inicial apresentada por SGM trazia as Secretarias ou órgãos que não
poderiam faltar nas Câmaras, mas que outros poderiam ser convidados. Deu o exemplo da Câmara
de temática social, onde estavam previstas a presença como membros, no mínimo das Secretarias
de Direitos Humanos e de Assistência Social, porém isso não significaria que outras Secretarias não
poderiam ser convidadas para atuarem como membros ou apenas contribuírem com discussões de
metas específicas.
33. Gabriela Chabbouh seguiu com a explicação dizendo que havia o interesse de que as Câmaras
Temáticas fossem paritárias, com o mesmo número de representantes do poder público e da
sociedade civil; e que SGM gostaria que cada Câmara Temática tivesse, no mínimo, duas instituições
da sociedade civil. As Câmaras terão um(a) coordenador(a), que precisa ser uma pessoa com
disponibilidade para articular os trabalhos; e suas competências estão dispostas no Regimento
Interno.
34. A Presidente em exercício passou para explicação da minuta de Plano de Trabalho preparada
pela SGM na qual estavam indicados os conteúdos mínimos que os planos de trabalho apresentados
pelas Câmaras Temáticas deveriam ter; e também continha informações sobre documentos de apoio
aos trabalhos que desenvolveriam. Gabriela Chabbouh destacou que havia a intenção de realizar as
consultas públicas paulatinamente à aprovação do conjunto de metas aprovadas, sendo que a
proposta é que as Câmaras Temáticas comecem a trabalhar a partir das metas menos complexas,
que tenham informação sobre seus respectivos indicadores e, claramente, são de competência
municipal. A intenção é que as primeiras reuniões das Câmaras sejam realizada na semana do dia
24/08/2020 tendo como pauta a discussão sobre o cronograma de trabalho. A periodicidade do
trabalho será definida pelas próprias Câmaras Temáticas.
35. Após a explanação sobre a minuta do Plano de Trabalho, a represente da Liga Solidária, Marlene
Rocha questionou se a Agenda Municipal 2030 seria implementada a partir de 2021.
36. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que a ideia é que a Agenda
Municipal 2030 contenha os compromissos que a Prefeitura deve assumir até 2030.
37. A representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, manifestou-se dizendo que era importante se
atentar para o fato de que no momento da divulgação da consulta pública a população poderia fazer
confusão e pensar que a Agenda 2030 já seria implementada a partir deste ano.

38. A representante da ECCAPLAN – Consultoria em Desenvolvimento Sustentável, Marina Noguti,
perguntou se tanto os titulares quanto os suplentes do Plenário poderiam ser coordenadores nas
Câmaras Temáticas.
39. A Presidente em exercício respondeu positivamente, dizendo que tanto titulares como suplentes
do Plenário poderiam ser coordenadores das Câmaras Temáticas.
40. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se em
relação à fala da representante da Liga Solidária, dizendo que a Agenda Municipal 2030 deveria
começar a ser implementada a partir de 2021.
41. A Presidente em exercício, informou que está claro que a Agenda já passará a valer a partir de
2021, mas, ao mesmo tempo, o Prefeito que for eleito no ano que vem que vai ter que decidir sobre
as ações que realizará.
42. A representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, manifestou-se dizendo que as organizações da
sociedade civil que têm convênio com a Prefeitura já estão começando a planejar o que será
implementado no ano que vem, sendo assim, em comparação, não daria tempo de implementar, no
ano que vem, os planos nos quais a Comissão Municipal ODS está trabalhando.
43. A Presidente em exercício, manifestou-se dizendo que o trabalho que está sendo realizado não
estabelece metas a serem atingidas em 2021, 2022 ou 2024, como, por exemplo, a publicação com
propostas de metas para os candidatos a Prefeito realizada, recentemente, pela Rede Nossa São
Paulo.
44. O representante titular da SVMA, Djonathan Ribeiro, manifestou-se dizendo que uma coisa que
poderia gerar confusão é que o(a) Prefeito(a) que entrar no próximo ano estará sob a vigência do
último ano do PPA do atual Prefeito e deverá formular o seu PPA durante 2021; o qual deverá
observar a Agenda Municipal 2030, porém terá vigência apenas a partir do segundo ano de governo.
De qualquer forma, haveria possibilidades de que o(a) futuro(a) Prefeito(a) adaptaptasse os planos de
seu primeiro ano de forma a começar a implementar a Agenda Municipal 2030.
45. Em relação às audiências ou consultas públicas, o representante titular da SVMA, Djonathan
Ribeiro, manifestou-se dizendo que no momento de divulgação das consultas seria importante ater-se
ao e-mail enviado pela Secretaria de Comunicação (SECOM) sobre as restrições às comunicações
da Prefeitura durante o período eleitoral.

46. A Presidente em exercício, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo que SGM estava atenta ao
e-mail enviado pela SECOM e que a consulta não seria feita por meio de audiências, mas por meio
de consultas on-line, possivelmente por meio da plataforma “participe mais”.
47. Após a explicação sobre o Plano de trabalho, Gabriela Chabbouh retornou às propostas de
adaptação da opção eleita para divisão das Câmaras Temáticas e colocou em discussão a proposta
da representante da Fundação Abrinq, Jucilene Rocha, sobre unificar as Câmaras Temáticas de
educação e de saúde e bem-estar.
48. A representante da Fundação Abrinq, Jucilene Rocha, manifestou-se dizendo que pensou que
quanto mais Câmaras Temáticas houvessem mais trabalhoso seria e, desta forma, havia feito a
proposta de unificar as Câmaras com a intenção de otimizar o tempo, pois quanto mais Câmaras
tiver, provavelmente, mais demorará a conclusão dos trabalhos.
49. O Presidente, representante titular da SGM, Alexis Vargas, que havia entrado na sala da reunião,
questionou sobre qual seria o total de metas caso as duas Câmaras fossem fundidas.
50. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que, com a junção, a
nova Câmara ficaria responsável por 21 metas.
51. O Presidente respondeu dizendo que, então, concordava com a junção uma vez que a nova
Câmara não ficaria sobrecarregada.
52. O representante da Secretaria Municipal da Saúde, Estevão Santos, manifestou-se dizendo que
ele ficava receoso em relação à unificação das Câmaras Temáticas de Educação e de Saúde e Bem Estar, pois ambas são temáticas densas e observar apenas o equilíbrio de metas dentro da Câmara
pode gerar engano, pois a distribuição quantitativa não necessariamente reflete em uma boa
distribuição qualitativa. Estas são temáticas muito grandes e que contarão com a participação de
outras áreas de políticas públicas. Finalizando sua fala, disse que acreditava que a junção levaria a
uma redução da importância tanto da temática de educação quanto da de saúde.
53. O representante da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Ergon Cugler, manifestou-se
dizendo que se preocupava com a proposta da junção por conta da vastidão de ambas temáticas.
Complementando sua fala, disse que o momento de pandemia que vivemos resultou na centralidade
da temática de saúde e isso poderia acabar prejudicando as discussões sobre a temática
educacional. Ele acreditava que a separação das Câmaras era necessária para que cada tema fosse
tratado de forma minuciosa.

54. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo que ao ouvir as
falas tendia a não ser favorável à junção das Câmaras.
55. A Representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, manifestou-se dizendo que estava muito
contemplada com a fala do representante da União Estadual dos Estudantes e que pensava que
tanto a temática da educação quanto a da saúde mereciam um olhar aprofundado.
56. A representante suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Rossela
Rosseto, manifestou-se dizendo que havia feito uma leitura do diagnóstico de indicadores enviado,
atendo-se especialmente a temática urbana, e que reparou que além das metas, havia ainda um
número muito maior de indicadores a serem apreciados pelas Câmaras Temáticas. Disse que para as
23 metas sob responsabilidade da Câmara de Temáticas Urbanas há 46 indicadores, sendo que 6
metas não contam com indicador. Desta forma, as Câmaras teriam uma quantidade grande de
questões para discutir. Finalizando sua fala, disse que sentiu falta da informação, na planilha que foi
enviada com as opções de divisão das Câmaras, do número de indicadores que ficariam sob
responsabilidade de cada Câmara Temática.
57. Sobre as metas relacionadas às mudanças climáticas irem para a Câmara de Temáticas Urbanas,
a representante suplente da SMDU, Rossela Rosseto, disse que faria todo o sentido a meta 13,2 ser
transferida de Câmara, no entanto, essa transferência não faria sentido para outras metas
relacionadas às mudanças climáticas, pois elas não dizem respeito às questões urbanas; são metas
que necessitam de um olhar de “conjunto” que a SVMA tem sobre esta questão. Desta forma, a
Câmara urbana poderia contribuir com meta 13.2, mas não com as demais.
58. A representante suplente da Secretaria de Governo Municipal, Gabriela Chabbouh, informou que
os indicadores não foram incluídos na planilha para não limitar as discussões aos indicadores que o
Poder Público conseguiu levantar. Apesar dos indicadores levantados e apresentados no diagnóstico
serem positivos, a Sociedade Civil poderia aportar outras fontes de informação que não foram
identificadas neste primeiro levantamento.
59. A representante titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Claudia Hamada, manifestouse dizendo que se sentia contemplada com a manutenção da separação entre as Câmaras de saúde
e educação.
60. A representante do Instituto Siades, Sonia Coutinho, manifestou-se dizendo que também havia
proposto a junção das Câmaras, pois os ODS em si são um “mundo”, no caso da temática ambiental,

por exemplo, tem solo, rio e oceano; no caso das temáticas sociais, da mesma forma; as temáticas
urbanas também “pegam” tudo. Continuou dizendo que a temática da saúde costuma sempre ficar
fechada em si mesma, assim como a educação, porém são dois temas transversais. Desta forma, ela
pensava que a discussão seria reduzida ao deixar saúde e educação separadas. A representante
disse que tanto a Câmara de Temáticas Educacionais quanto a de Saúde e Bem-Estar contariam
apenas com suas Secretarias respectivas; em comparação, no caso das temáticas urbanas, haveriam
10 secretarias envolvidas. A representante disse que compreendia que os temas eram vastos, porém
se a Comissão Municipal ODS não começasse a se dispor a discutir os temas de forma transversal,
retornaria ao debate das “caixinhas das disciplinas”. Como a Comissão estava querendo ser
inovadora, ela concordava em juntar as Câmaras, não necessariamente pelo número de metas que
ficariam sob sua responsabilidade, mas porque parecia que a Comissão Municipal ODS estava
buscando uma maior intersetorialidade.
61. Após a fala da representante do Instituto Siades, a proposição de junção das Câmara foi colocada
em votação. Manifestaram voto contrário à junção: na ausência da representante titular, a
representante suplente da SMDU, Rossela Rosseto; na ausência da representante titular, o
representante suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João
Greco; a representante titular do Gabinete-CRI, Marina Andrade; a representante titular da SME,
Claudia Hamada; a representante da Universidade de São Paulo, Denise Espinosa; o representante
titular da SMS, Estevão Santos, a representante da Ciclocidade, Jaqueline David; a representante da
Liga Solidária, Marlene Rocha; na ausência do representante do Instituto Cidades Sustentáveis, a
representante do Instituto Akatu, Denise Conselheiro; na ausência da representante da Associação
Artigo 19, o representante da União Estadual dos Estudantes, Ergon Cugler; o representante da
Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman; na ausência do titular, o suplente da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Cesar Coelho; a representante do
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, Kaísa Santos.
62. Após a votação, a representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, questionou se alguém
gostaria de fazer mais alguma sugestão de ajustes nas Câmaras Temáticas. Não havendo
manifestações, ela passou para a discussão sobre os coordenadores e a distribuição dos membros
do Plenário entre as Câmaras. Gabriela Chabbouh explicou que não existia um limite de membros por

Câmara Temática e, caso uma entidade da Sociedade Civil tivesse o interesse em participar de todas
as Câmaras Temáticas, não haveria problemas.
63. A representante da ECCAPLAN, Marina Noguti, questionou se as entidades poderiam escolher
qualquer Câmara Temática e se haveria um direcionamento para determinadas Câmaras de acordo
com a entidade.
64. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu ao questionamento dizendo
que não havia limites para participação nas Câmaras, nem direcionamento.
65. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se dizendo que pensava ser importante todos se
inscreverem em todas as Câmaras Temáticas que se interessassem e tivessem capacidade para
acompanhar. Pelo lado do Poder Público, haveria a tentativa de ter todos os técnicos necessários
para aos debates. Informou que no Governo seria feito um trabalho mais árduo para conseguir a
participação de todas as Secretarias que não fazem parte do Plenário da Comissão Municipal ODS.
66. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo que uma vez
definida a composição das Câmaras Temáticas, o coordenador e os membros das Câmaras poderiam
convidar outras pessoas para contribuir com o debate.
67. O representante da União Estadual dos Estudantes, Ergon Cugler, manifestou-se dizendo que
não havia ficado claro para ele, a partir da leitura do regimento, se somente pessoas nomeadas pelas
entidades para o Plenário poderiam compor as Câmaras Temáticas. Finalizou questionando se outra
pessoa da entidade que ele representa poderia compor a Câmara Temática.
68. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que isso era possível
e que os representantes da Sociedade Civil, Iniciativa Privada e Comunidade Científica poderiam
indicar pessoas de sua própria organização para participarem como membros, porém a indicação
deveria ser feita até terça-feira (25 de agosto de 2020).
69. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se
solicitando a confirmação de se realmente membros da instituição que ele representa poderiam
participar como membros das Câmaras Temáticas.
70. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu que isso seria possível de
acordo com o que está no regimento.
71. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se
questionando se esta indicação não seria oficializada.

72. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que uma Portaria
editada pela Secretaria de Governo iria designar os membros das Câmaras Temáticas que fossem
indicados pelas entidades, desta forma, haveria um procedimento para oficialização. A representante
encerrou sua fala dizendo que pensava que a Comissão Municipal ODS também deveria convidar
outras instituições.
73. Igor Pantoja, funcionário da Rede Nossa São Paulo, questionou se a representação nas Câmaras
Temáticas seria institucional ou nominal.
74. O Presidente, Alexis Vargas, respondeu que seria institucional e a entidade deveria fazer uma
nova indicação de representante além da já realizada para composição do Plenário. Disse ainda que
o próprio representante da entidade no Plenário da Comissão Municipal ODS poderia formalizar a
indicação de um representante de sua entidade para ser membro em uma Câmara Temática.
75. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil-Departamento de São Paulo, Kaísa Santos,
manifestou-se dizendo que entidades de maior porte poderiam indicar muitos mais representantes
para as Câmaras Temáticas que instituições menores e questionou se não haveria um limite de
número de indicados por entidade.
76. O representante da Universidade Federal de São Paulo, Zysman Neiman, manifestou-se dizendo
que pensava ser correto que apenas participassem nas Câmaras Temáticas com direito a voto os
membros do Plenário.
77. O Presidente, Alexis Vargas, respondeu ao questionamento da representante do Instituto de
Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo dizendo que as regras de funcionamento da
Comissão não estabeleciam limites em relação ao número de representantes que cada entidade
poderia indicar, porém que, se fosse de interesse da Comissão, esta regra poderia ser acordada.
78. O representante da União Estadual dos Estudantes, Ergon Cugler, manifestou-se dizendo que
tinha a mesma preocupação exposta pela representante do Instituto de Arquitetos do Brasil –
Departamento de São Paulo. Segundo o representante, seria importante pensar em uma forma de
indicar, posteriormente, pessoas que não tivessem direito a voto, pois ele teria a preocupação de que
entidades com capacidade indicassem até 50 pessoas com direito a voto para uma Câmara Temática.
Em relação à participação dos membros do Poder Público nas Câmaras, disse que não tinha
preocupação pois a composição seria paritária.

79. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, manifestou-se dizendo que estava
esperando que as entidades, no máximo, indicariam um representante para cada Câmara e não
imaginava que uma entidade iria indicar 50 pessoas para participarem de uma Câmara Temática.
80. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se questionando se a Comissão iria definir um número.
81. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, Kaísa Santos,
manifestou-se em apoio à proposta de definição de um número máximo de representantes.
82. O Presidente, Alexis Vargas, propôs que cada entidade pudesse indicar apenas três pessoas por
Câmara Temática.
83. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, propôs que cada entidade pudesse
indicar apenas uma pessoa por Câmara Temática.
84. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se propondo que, se mais de uma pessoa fosse indicada
por entidade para uma Câmara Temática, apenas uma tivesse direito a voto, as demais não.
85. A representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, manifestou-se dizendo que, ao estar aberta a
possibilidade de convidar outras entidades, pensava que seria importante convidar as demais
entidades que participaram do processo seletivo para fazer parte da Comissão Municipal ODS, porém
não foram eleitas, pois elas já têm uma compreensão sobre os ODS e querem ver eles “funcionando”.
86. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se dizendo que os membros das Câmaras Temáticas e
seus respectivos coordenadores poderiam ser definidos depois, por e-mail.
87. Não havendo manifestação em contrário, ficou decidido que o processo de composição das
Câmaras se daria desta forma.
88. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, manifestou-se solicitando que os
membros da Comissão enviassem por e-mail, até às 14h de terça-feira (25/08/2020), as informações
sobre de quais Câmaras Temáticas iriam participar e quais representantes indicavam para cada
Câmara Temática.
89. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se dizendo que os membros do Poder Público seriam
selecionados na semana seguinte.
90. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, Kaísa Santos,
solicitou a confirmação de se poderia convidar pessoas de outras organizações que não teriam direito
a voto para participar de Câmaras Temáticas.
91. O Presidente, Alexis Vargas, manifestou-se dizendo que sim.

92. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, passou, então para explicação de como
estava o Cronograma de trabalho da Comissão.
93. A representante do Instituto Siades, Sonia Coutinho, manifestou-se dizendo que as pessoas que
seriam indicadas pelos(as) representantes para as Câmaras Temáticas, entrariam sem saber sobre o
processo no qual a Comissão está e questionou se o coordenador da Câmara iria explicar o
andamento do processo na primeira reunião ou se valeria a pena fazer uma reunião com todos os
novos indicados, antes de iniciar os trabalhos das Câmaras Temáticas, para informá-los sobre o que
se espera deles.
94. A representante suplente, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que seria importante que o
membro que fez o convite atualizasse a pessoa sobre o andamento dos trabalhos da Comissão,
porém ela se disponibilizaria para explicar o andamento dos trabalhos para os indicados. Finalizou
explicando que não havia pensado em uma reunião de alinhamento como a proposta pela
representante do Instituto Siades, pois não estava claro como que as entidades da Sociedade Civil,
Iniciativa Privada e Comunidade Científica indicariam representantes para as Câmaras Temáticas.
95. A representante da Liga Solidária, solicitou que fosse enviado um e-mail de como deveria ser feita
a indicação dos representantes pelas entidades.
96. Anna Marco, membro da equipe da SGM para os ODS, manifestou-se dizendo que, geralmente,
após a reunião eram enviados os materiais apresentados naquele dia e, na semana seguinte, era
enviada a convocatória para a próxima reunião junto com a minuta de Ata; e que se tentaria manter
este padrão.
97. O representante da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Ergon Cugler, manifestou-se
solicitando a confirmação de se até terça-feira (25/08/2020) poderiam ser enviados os nomes, sendo
que no máximo, um representante indicado e que fizesse parte da entidade que ele representava
teria direito a voto; e os indicados de outras entidades não teriam direito a voto.
98. A representante suplente da SGM, manifestou-se dizendo que os representantes de outras
entidades não precisavam ser indicados até terça-feira (25/08/2020), pois, na portaria, apenas estaria
o nome dos membros oficiais da Câmara Temática.
99. A representante da Liga Solidária, Marlene Rocha, manifestou-se questionando se o mapeamento
dos possíveis participantes, que foi apresentado como parte do conteúdo mínimo na minuta de Plano

de Trabalho das Câmaras Temáticas, dizia respeito ao processo de consulta pública que seria
realizada sobre as metas dos ODS.
100. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu dizendo que o mapeamento
colocado na minuta de Plano de Trabalho dizia respeito aos convidados para participarem das
Câmaras Temáticas e não tinha relação com a etapa de consultas públicas.
101. A representante da ECCAPLAN, Marina Noguti, questionou se os convidados para fazerem parte
da Câmara deveriam ser listados antes ou depois do dia 10 de setembro.
102. A representante suplente da SGM, Gabriela Chabbouh, respondeu ao questionamento dizendo
que as Câmaras Temáticas deveriam listar, até o dia 10 setembro, os membros que fariam parte das
Câmaras Temáticas e que, no dia 18 de setembro, o Plenário faria a apreciação e votação dos Planos
de Trabalho.
103. Não havendo mais assuntos a tratar a reunião foi encerrada às 16h48

