Apresentação
O Movimento Nossa São Paulo surgiu em 2007 com o
desafio de mobilizar diversos segmentos da sociedade para,
em parceria com instituições públicas e privadas, construir e
se comprometer com uma agenda e um conjunto de metas,
articular e promover ações, visando a uma cidade de São
Paulo justa e sustentável. Apartidário e inter-religioso, é
apoiado por centenas de organizações e milhares de
cidadãos interessados em participar do processo de
construção de uma nova cidade.

CONHEÇA + DIVULGUE + PARTICIPE

A atuação do Movimento Nossa São Paulo é
baseada em quatro grandes eixos:

Programa de indicadores e
metas: Selecionar e organizar os

principais indicadores de qualidade de vida
para a região de cada subprefeitura e
distrito. Manter um banco de dados sobre
iniciativas exemplares de sustentabilidade
urbana.

Educação cidadã:

Realizar ações e campanhas
visando à revalorização do
espaço público, à melhoria da autoestima e
ao sentimento de pertencimento à cidade.

Acompanhamento cidadão:
Comunicar e disponibilizar a evolução dos
indicadores relativos à qualidade de vida
em cada subprefeitura e distrito. Fazer o
monitoramento sistemático dos trabalhos
da Câmara Municipal e acompanhar o
Orçamento Municipal. Realizar
pesquisas anuais de percepção da
população.

Mobilização cidadã:

Incentivar a incorporação de novas
lideranças,
empresas
e
organizações sociais no movimento.
Manter o portal www.nossasaopaulo.org.br
como um canal de comunicação efetivo.
Gerar exemplaridade para outras cidades,
Estados e regiões do Brasil.

Grupos de Trabalho
O Movimento Nossa São Paulo conta com a participação de 20 Grupos de Trabalho temáticos. Os GTs
são constituídos por representantes de entidades e cidadãos e cumprem uma agenda decidida
coletivamente no Movimento. Os grupos têm autonomia para planejar as ações sob a perspectiva de
cada área temática. As reuniões de cada GT ocorrem periodicamente.

Exemplos de iniciativas
- Observatório Cidadão – banco de dados virtual
com indicadores sociais, ambientais, políticos,
econômicos e culturais por subprefeituras e
distritos da cidade. Exemplo: O número de alunos
que abandonam o ensino fundamental no
Jabaquara é 9,6 vezes maior do que em Pinheiros;

- Nossa São Paulo na Câmara – seção no portal que
apresenta notícias diárias sobre a Câmara
Municipal, por meio de reportagens exclusivas;

- IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no
Município) – iniciativa inédita que vai acompanhar
o grau de satisfação dos paulistanos sobre os temas
que foram eleitos pela população como prioritários
para a qualidade de vida na cidade;

- Pesquisa Nossa São Paulo/Ibope “Viver em São
Paulo”;

- Emenda à Lei Orgânica do Município que instituiu
a obrigatoriedade do Programa de Metas para a
Prefeitura. A execução das metas pode ser
acompanhada pelo site www.agenda2012.com.br;

- Série de encontros com candidatos à Prefeitura e à
Câmara Municipal de São Paulo nas eleições de
2008;

- Campanha de mobilização, organização de
atividades e formulação de propostas para o “Dia
Mundial Sem Carro”;

- Programa “Conexões Sustentáveis: São Paulo –
Amazônia”, cujo objetivo é chamar a atenção da
sociedade para a interdependência entre a
preservação da floresta e a cidade;

- Campanha pela melhoria da qualidade do ar e
redução do enxofre no diesel vendido no País;
- Rede Social Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis;

- Pesquisa Nossa São Paulo/Ibope “Dia Mundial Sem
Carro”;

- Frente Parlamentar pelo Conselho de
Representantes nas subprefeituras, instalada na
Câmara Municipal;

- Projeto São Paulo 2022 - em conjunto com outras
organizações, tem o objetivo de elaborar um
projeto para a São Paulo de 2022.
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