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Rede Nossa São Paulo
A Rede Nossa São Paulo tem como missão 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, e articular ações visando a uma cidade de São Paulo justa e sustentável. Apartidária
e inter-religiosa, é apoiada por cerca de 700 organizações e milhares de cidadãos interessados em
participar do processo de construção de uma São Paulo com melhor qualidade de vida.
A atuação da Rede Nossa São Paulo é baseada em quatro grandes eixos:
Programa de indicadores e metas

Acompanhamento cidadão

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

Avaliação e divulgação dos indicadores
relativos à qualidade de vida em cada
subprefeitura e distrito. Monitoramento
sistemático dos trabalhos da Câmara
Municipal e acompanhamento do Orçamento
Municipal. Realização de pesquisas
anuais de percepção da população.

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

Mobilização cidadã
Incentivo à incorporação de
novas
lideranças,
empresas
e
organizações
sociais
no
movimento. Manutenção dos portais
www.nossasaopaulo.org.br
e
www.
cidadessustentaveis.org.br como canais de
comunicação efetivos. Reforço do caráter de
exemplaridade para outras cidades, Estados e
regiões do Brasil.

Grupos de Trabalho
A Rede Nossa São Paulo conta com a participação de 14 Grupos de Trabalho temáticos. Os GTs
são constituídos por representantes de entidades e cidadãos e cumprem uma agenda decidida
coletivamente. Os grupos têm autonomia para planejar as ações sob a perspectiva de cada área
temática. As reuniões de cada GT ocorrem periodicamente.

GTs em atividade
»»Acompanhamento do orçamento municipal

»»Democracia Participativa »»Juventude

»»Acompanhamento da Câmara Municipal

»»Educação

»»Meio Ambiente

»»Assistência Social

»»Educação Ambiental

»»Mobilidade Urbana

»»Criança e Adolescente

»»Indicadores

»»Regionalização

»»Cultura

»»Jurídico
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Secretaria executiva
Para colocar em prática as ações e campanhas que realiza, a Rede Nossa São Paulo conta
com o apoio profissional de sua secretaria executiva. Sediada no bairro de Pinheiros, tem como
atribuições principais a organização e a logística dos eventos, a coordenação dos processos de
comunicação, o desenvolvimento e a manutenção dos portais www.nossasaopaulo.org.br e www.
cidadessustentaveis.org.br e o gerenciamento administrativo dos recursos.
A secretaria executiva está formalizada na figura jurídica do Instituto São Paulo Sustentável (ISPS),
associação sem fins lucrativos que recebeu a qualificação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).
Ações desenvolvidas pelo Instituto:
• A coordenação de ações administrativas de coleta de dados e informações para municiar
trabalhos de mobilização cívico-social;
• O apoio a movimentos, iniciativas, projetos e programas que promovam o desenvolvimento
sustentável, econômico, social e ambiental urbano, em especial da cidade de São Paulo;
• A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais;
• A realização de estudos e pesquisas que digam respeito às atividades supramencionadas.
São atribuições da secretaria executiva:
1. Operacionalizar os quatro eixos básicos da Rede: (1) Pesquisar, Sistematizar, Editar e Divulgar
Indicadores/Metas/Propostas de Políticas Públicas e Pesquisas de Opinião/Percepção Públicas
e disponibilizá-las ao 2) Acompanhamento Cidadão por meio do Observatório/Site, demais
instrumentos de divulgação da sociedade civil e da mídia em geral; Executar campanhas, ações
e encaminhamentos de 3) Mobilização e 4) Educação cidadãs;
2. Encaminhar as ações e propostas deliberadas pelo Colegiado de Apoio, Inter-GTs e GTs;
3. Construir a agenda institucional da RNSP nas relações com os poderes públicos, sociedade
civil, empresas, universidades, mídia, Redes Brasileira e Latino-americana por Cidades Justas
e Sustentáveis e de todas as reuniões de instâncias da RNSP (Colegiado, Inter-GTs e GTs), em
consonância com os atores envolvidos;
4. Fornecer apoio logístico e operacional aos GTs e demais instâncias ou eventos da RNSP;
disponibilizar as atas e outras informações e/ou documentos solicitados pelas instâncias;
5. Elaborar e/ou editar os conteúdos do site da RNSP;
6. Relacionar-se cotidianamente com os meios de comunicação, alimentando-os com informações
qualificadas originadas na RNSP ou nas organizações que a compõe, divulgando indicadores,
pesquisas, propostas e fatos relevantes para a sociedade civil, políticas públicas etc.;
7. Captar e administrar os recursos financeiros da RNSP; publicar periodicamente os balancetes
no site da RNSP;
8. Acompanhar a agenda do Poder Executivo, da Câmara Municipal, o Diário Oficial do Município,
o site do Programa de Metas da Prefeitura e manter as instâncias da RNSP informadas.
Para tanto, conta com o apoio financeiro de empresas privadas, de diversos segmentos e áreas de
atuação, que contribuem com investimentos em dinheiro ou doações de equipamentos.
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Programa Cidades Sustentáveis (PCS)
Desde agosto de 2011, o Instituto São Paulo Sustentável assumiu também a secretaria executiva
do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), iniciativa realizada em conjunto com o Instituto Ethos e a
Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Com isso, tem a responsabilidade de coordenar a
mobilização e a comunicação do PCS e administrar as despesas e receitas geradas pelas atividades
relacionadas ao Programa.
O Programa Cidades Sustentáveis é apartidário e tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e
oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social
e ambientalmente sustentável. Para enfrentar esse grande desafio, envolve cidadãos, organizações
sociais, empresas e governos.
O Programa oferece às cidades uma agenda completa de sustentabilidade urbana, um conjunto de
indicadores associados a essa agenda, enriquecida por casos exemplares nacionais e internacionais
como referências a serem perseguidas pelos gestores públicos municipais.
O prefeito que se comprometer com o programa terá que estabelecer metas para a sua gestão
para melhorar um conjunto de indicadores básicos, mínimos, fundamentais para o desenvolvimento
sustentável da cidade. Após as eleições, os municípios serão acompanhados e apoiados no seu
compromisso com a sustentabilidade.
Desde o início da mobilização, em dezembro de 2011, eventos foram realizados em cidades por
todo o País e centenas de candidatos às eleições municipais de 2012 e diversos partidos políticos
registraram oficialmente seu compromisso com o Programa. O que vem se consolidando em
também centenas de prefeitos eleitos já signatários do PCS. A lista atualizada está disponível no site
www.cidadessustentaveis.org.br.

Conselho dos Associados Organizacionais
»»Alcoa

»»Instituto Arapyaú

»»Avina

»»Instituto Cyrela

»»Banco Safra

»»Instituto Semeia

»»Bradesco

»»Instituto Votorantim

»»BRF

»»Itaipu Binacional

»»Caixa Econômica Federal

»»Itaú

»»Coteminas

»»Natura

»»CPFL Energia

»»Nestlé

»»Dualtec

»»Porto Seguro

»»Embraer

»»Santander

»»Ford Foundation

»»Suzano

»»Grupo Ambipar

»»Vale

»»Grupo Promon

»»VR

»»IBM

»»Walmart
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Principais realizações

2012
MAIO
• 3/5 – Entrega de ofício à Prefeitura e às secretarias municipais de São Paulo exigindo o cumprimento
da Lei 14.173, que prevê a disponibilização de indicadores de desempenho. A ação se deu às
vésperas do início da vigência da Lei de Acesso à Informação, de âmbito nacional.
• 3/5 – Participação no seminário “Distritalização de São Paulo – os 21 anos da divisão territorial da
cidade”, promovido pela Câmara Municipal de São Paulo.
• 8 a 10/5 – Apresentação do PCS na V Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de
Campos, realização da Revista Visão Socioambiental e parceiros, na Cidade Universitária de
Macaé-RJ.
• 9/5 – Primeira reunião da comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que obriga a adoção do Programa de Metas por todos
os prefeitos, governadores e presidentes da República. Como resultado, os deputados federais
que participam do grupo marcaram as duas primeiras audiências públicas para os dias 23 e 30 de
maio.
• 9 a 11/5 – Participação no encontro “Cidades por uma economia verde. Encontro de cidades
euro-iberoamericanas até a Rio+20”, realizado em Vitoria-Gasteiz, na Espanha, Capital Verde
Europeia 2012. A participação da RNSP foi um convite do município espanhol.
• 14/5 – Palestra para representantes das afiliadas das rádios CBN e Globo, no Rio de Janeiro. O
tema foi a série “Seu bairro, nossa cidade”, realizada em parceria com a Rede Nossa São Paulo.
• 15/5 – Lançamento do PCS em Itapetininga (SP).
• 15/5 – Lançamento do PCS em Recife (PE).
• 15/5 – Palestra sobre o PSC na 9ª Semana de Comunicação dos cursos de Jornalismo e Publicidade
e Propaganda do Centro Universitário UniSalesiano, em Araçatuba.
• 16/5 – Palestra “O Desafio da Sustentabilidade nas Políticas Públicas”, na Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife. O objetivo deste encontro foi apresentar o PCS.
• 17/5 – Lançamento do PCS em São José dos Campos (SP).
• 18/5 – Apresentação do PCS em Brotas (SP).
• 18/5 – Lançamento do PCS em Piracicaba (SP).
• 18, 19 e 20/5 – Participação na 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social
– Consocial, em Brasília. Quatro representantes da RNSP foram eleitos delegados nas etapas
anteriores da conferência e estiveram presentes ao encontro nacional.
• 19/5 – Apresentação do PCS em Cotia (SP), durante VII Congresso dos Metalúrgicos de Osasco e
Região.
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• 22/5 – Apresentação do PCS no Programa Café com Ciência, no Sesc Curitiba.
• 23/5 – Apresentação do PCS em Brasília (DF) ao CONSEP – Conselho Episcopal Pastoral. A entidade
reúne os Bispos e Arcebispos responsáveis pelas pastorais em nível nacional.
• 25/5 – Lançamento do PCS em Ubatuba (SP).
• 27/5 a 8/5 – Exposição “Cidades Sustentáveis – É Possível Fazer Diferente!” no Espaço Cultural
Conjunto Nacional, em São Paulo.
• 28/5 – Lançamento do PCS em Fortaleza (CE).
• 28/5 – Lançamento do PCS em Pardinho (SP).
• 30/5 – Apresentação do PCS no encontro do PV/MG, em Belo Horizonte. Ato de assinatura da
carta-compromisso por todos os pré-candidatos do partido no Estado.
• 31/5– Ato de formalização da adesão do PT e partidos aliados de Guarulhos (SP) ao PCS.

JUNHO
• 1 e 2/6 – Realização, em parceria com a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, do curso
“Candidatos pela Sustentabilidade”. Participam do curso pré-candidatos às prefeituras e às
câmaras municipais de todo o País que assinaram a carta-compromisso do PCS.
• 3/6 – Lançamento do PCS em São Carlos (SP).
• 4/6 – Lançamento do PCS na Semana de Meio Ambiente de Vila Velha (ES).
• 4/6 – Lançamento do PCS em Salvador (BA).
• 5/6 - Apresentação do PCS na Semana do Meio Ambiente de Cuiabá (MT).
• 5 a 30/6 – Exposição “Cidades Sustentáveis – É Possível Fazer Diferente!” na estação Alto do
Ipiranga do Metrô de São Paulo.
• 5/6 – Lançamento do PCS em São Luis (MA).
• 11 /6 – Lançamento do PCS em Guaratinguetá (SP).
• 11 a 13/6 – Realização de atividades na Conferência Internacional Ethos 2012.
• 12/6 – Lançamento do PCS em Ribeirão Pires (SP).
• 17 a 21/6 – Rio+20 (box na sequência).
• 25/6 – Apresentação do PCS em Diadema (SP).
• 28/6 – Realização do balanço do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo – a Agenda 2012
– e apresentação aos candidatos a prefeito de um conjunto de propostas para a próxima gestão.
Carlos Giannazi (PSOL), Fernando Haddad (PT), Gabriel Chalita (PMDB) e Soninha Francine (PPS)
participaram do evento.
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Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável
• 16/6, PUC/RJ na Gávea – Encontro “Saneamento Básico: fator chave para
ajudar cidades e comunidades a atingir o desenvolvimento sustentável” como
parte da conferência “Fair Ideas: Sharing solutions for a sustainable planet”.
Conferência organizada pelo IIED – International Institute for Environment and Development.
• 17/6, Forte de Copacabana – Painel “Cidades Sustentáveis, oportunidades para os
empreendedores sociais”. Palestrantes: Boaventura de Sousa Santos, Javier Maroto
(Alcalde de Vitoria-Gasteiz en España – Ciudad Verde Europea 2012), Oded Grajew, Claudia
Bustamante, do Nueva Region Como Vamos (Chile) e da Rede Latinoamericana por Cidades
Justas e Sustentáveis; Eliana Sousa Santos, da Rede da Maré (Rio de Janeiro); e Luis França,
do Movimento Nossa Zona Leste (São Paulo). No encontro foi apresentado o PCS como
experiência concreta, indicadores, práticas bem-sucedidas e como estas ferramentas podem
oferecer oportunidades para os empreendedores sociais e melhorar a qualidade de vida nas
cidades e territórios.
• 18/6, Riocentro – participação de Oded Grajew na série “Diálogos para o Desenvolvimento
Sustentável”, no painel Cidades Sustentáveis e Inovação. As conclusões e recomendações
emanadas dos Diálogos foram encaminhadas diretamente aos Chefes de Estado e de Governo
que participarão da Conferência no Rio de Janeiro.
• 19/6, Cúpula dos Povos, Aterro do Flamengo – participação nos Diálogos Intergeracionais sobre
Sustentabilidade na Rio+20, para compartilhar suas reflexões com jovens que não tiveram a
experiência vivencial de participação na Eco 92. Ação conjunta de uma ampla parceria com
diversas organizações da sociedade civil.
• 19/6, Teatro Maria Clara Machado – apresentação do PCS no evento organizado pelo Programa
Municípios Verdes do Pará.
• 19/6 – Assinatura do termo de cooperação entre o PCS e o Programa Municípios Verde.
• 21/6, Cúpula dos Povos, Aterro do Flamengo – realização da atividade “A Rio+20 e a construção
de cidades sustentáveis”.
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JULHO
• 5/7 – Natura lança campanha dirigida à população em geral e suas consultoras para divulgação
do PCS.
• 9/7, Câmara Municipal do Guarujá – Apresentação do PCS no Fórum “Política Nacional de Resíduos
Sólidos – Guarujá/Bertioga”.
• 11/7, Vitória (ES) – Ciclo de Debates CBN “A cidade nota 10”. O programa teve como foco a
mobilidade urbana.
• 12 e 14/7 – Participação no 7º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, em São Paulo.
A palestra teve como tema “Cidades Sustentáveis”.
• 19/7 – Lançamento do PCS em Poços de Caldas (MG).
• 20/7 – Em Manaus (AM), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para
a sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania. A iniciativa teve como
objetivo situar o legado social dos megaeventos no centro da discussão eleitoral. Por isso, as três
entidades realizaram encontros com candidatos à prefeitura, em cada uma das 11 cidades-sede
da Copa. E todos os candidatos à prefeitura foram convidados a assinar três documentos: Termo
de Compromisso Cidades do Esporte (garantia do acesso ao esporte pela população), Pacto pela
Transparência (transparência nos gastos públicos) e Programa Cidades Sustentáveis (ações para o
desenvolvimento sustentável dessas cidades).
• 24/7 – Em Cuiabá (MT), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 25/7 – Lançamento do PCS em Maringá (PR).
• 30/7 – No Rio de Janeiro (RJ), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado
para a sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 30/7 - Lançamento do PCS em Jundiaí (SP).

AGOSTO
• 1/8 – Em São Paulo (SP), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 6/8 – PSOL oficializa apoio nacional ao PCS.
• 8/8 – PV oficializa apoio nacional ao PCS.
• 9/8 – Realização de encontro, organizado pela Itaipu Binacional, com candidatos a prefeito, a
vice e a vereador das 52 cidades da área de abrangência da Amop (Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná) em Foz do Iguaçu para lançamento do PCS.
• 9/8 – Apresentação do PCS em Betim (MG).
• 10/8 – GT Juventude da Rede Nossa São Paulo e outras organizações entregam aos candidatos à
Prefeitura de São Paulo um conjunto de propostas para contribuir com os programas de governo.
• 11/8 - Participação no debate de encerramento da série “Seu Bairro, Nossa Cidade”, promovido
pela Rádio CBN.
• 13/8 – Em Porto Alegre (RS), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado
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para a sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 13/8 – Participação no Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul. O tema do encontro foi “Desenvolvimento e Sustentabilidade Urbana”.
• 13/8 – Apresentação do PCS em Aparecida de Goiânia (GO).
• 14/8 – Realização do evento organizado pela Rede Nossa Belém “Programa Cidades Sustentáveis:
uma proposta para o desenvolvimento justo e sustentável dos municípios paraenses”. Na ocasião,
dirigentes partidários e candidato(a)s a prefeito(a) da Região Metropolitana de Belém assinaram
a carta-compromisso com o PCS.
• 14/8 – Lançamento do PCS em São Carlos (SP).
• 15/8 – Lançamento do PCS em Paragominas (PA).
• 16/8 – Em Recife (PE), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania. Evento organizado em
parceria com o Observatório do Recife.
• 16/8 – Participação no evento organizado pela CPFL Energia, com o apoio da RMC Sustentável, de
apresentação do PCS para candidatos de Campinas e região metropolitana. Na oportunidade, 24
candidatos assinaram a carta-compromisso do PCS.
• 16/8 – Lançamento do PCS em Jacareí (SP).
• 17/8 - Lançamento do PCS em São Vicente (SP).
• 18/8 - Lançamento do PCS em Peruíbe, Itanhaém e Praia Grande, todas no litoral de SP.
• 22/8 - Apresentação do PCS para a Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos Deputados,
em Brasília.
• 22/8 – Diretório nacional do PDT assume compromisso com o PCS.
• 23/8 – Lançamento da publicação “Metas de Sustentabilidade para os Municípios Brasileiros
(Indicadores e Referências)”.
• 24/8 – Lançamento do PCS em Alumínio (SP).
• 24/8 – Participação no “Encontro dos candidatos a prefeito com o povo da Zona Leste”, promovido
pelo Movimento Nossa Zona Leste.
• 28/8 – Participação no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Na oportunidade, foi firmada a
parceria do PCS com o Programa de Voluntariado da Classe Contábil.
• 29/8 – O Instituto Ethos e a Rede Nossa São Paulo, no âmbito do Grupo de Trabalho de Resíduos
Sólidos, lançam a publicação Política Nacional de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades
para as Empresas. A divulgação do material ocorreu durante o seminário “Resíduos Sólidos e a
Cidade: Boas Práticas e Desafios”, realizado na sede da Fecomércio, em São Paulo (SP).
• 29/8 – Em Natal (RN), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a sua
cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 29/8 – Os candidatos a prefeito de João Pessoa (sete) e de Cabedelo (três), na Paraíba, assinam
compromisso com o PCS. O ato ocorreu durante evento organizado pelo Instituto Soma Brasil,
integrante da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, e pelo Fórum Paraibano de
Combate à Corrupção (Focco-PB).
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• 30/8 – Lançamento do PCS em Jarareí (SP).
• 31/8 – Em Belo Horizonte (MG), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado
para a sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania. Evento organizado
pelo Movimento Nossa BH.

SETEMBRO
• 3/9 – Oded Grajew apresenta o PCS em Nápoles, na Itália. A apresentação ocorre durante a
realização do 6ª Fórum Urbano Mundial (FUM), de 1º a 7 de setembro. Convocado pelo Programa
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), o Fórum é a principal
conferência global sobre as questões urbanas. O tema do encontro deste ano foi “O Futuro
Urbano”.
• 3/9 – Em Fortaleza (CE), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 3/9 – Participação no Ciclo de Debates – Pensando São Paulo, encontro organizado pela Escola do
Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo.
• 4/9 - Lançamento do PCS em Cruzeiro (SP).
• 5/9 – Em Salvador (BA), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 5/9 – Lançamento do PCS em Cruzeiro (SP).
• 5/9 – Lançamento do PCS em Santa Isabel (SP).
• 6/9 – Lançamento da Rede Nossa Camaçari e do PCS em Camaçari (BA).
• 10/9 – Lançamento do PCS em Lorena (SP).
• 11/9 – Em Curitiba (PR), realização do evento “Copa, Olimpíadas e eleições: qual o legado para a
sua cidade?”, em parceria com o Instituto Ethos e Atletas pela Cidadania.
• 13/9 – Lançamento da Rede Nossa Mogi das Cruzes e do PCS em Mogi das Cruzes (SP).
• 17/9 - Lançamento do PCS em Tubarão (SC).
• 17/9 – Lançamento, em parceria com o Ibope, da sexta edição da Pesquisa sobre Mobilidade
Urbana.
• 18/9 – Lançamento do PCS em Limeira (SP).
• 19/9 – Lançamento do PCS em Bauru (SP), envolvendo também as cidades de Marília, Botucatu e
Jaú. Evento organizado em parceria com o Sesc Bauru.
• 20/9 – Lançamento do PCS em Santos (SP), que reuniu candidatos às prefeituras de Santos,
Guarujá e Cubatão. Evento organizado em parceria com a CPFL.
• 23/9 – Lançamento do PCS em Timbiras (MA).
• 24/9 – Lançamento do PCS em Ribeirão Preto (SP) com a participação dos candidatos às prefeituras
de Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, Barretos e Araraquara O encontro foi organizado em
parceria com a CPFL e o Sesc Ribeirão Preto.
• 25/9 – Lançamento do PCS em Ribeirão Preto (SP). Participaram do encontro os candidatos de
Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, Barretos e Sertãozinho.
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• 25/9 – Apresentação do PCS no evento organizado pelo movimento Barra Sustentável, no Rio
de Janeiro. O evento contou com a participação de todos os candidatos à prefeitura do Rio de
Janeiro.
• 25 a 27/9 – Participação na 1ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional (Ceder SP),
cujo tema principal foi Governança Regional para o Desenvolvimento.
• 27/9 – Lançamento do PCS em Joinville (SC), organizado pelo Movimento Joinville Nossa Cidade.
• 28/9 – Lançamento do PCS em Maceió (AL).
• 28/9 – Lançamento do PCS em Tubarão (SC).

OUTUBRO
• 1/10 – Lançamento do PCS em Gravataí (RS).
• 2/10 – Oded Grajew recebe o título de “Cidadão Paulistano” em homenagem na Câmara Municipal
de São Paulo. Lançamento da campanha “Eu Sou Cidadão Paulistano”.
• 4/10 – Participação no Painel de Diálogo sobre Consumo Consciente, realizado pela Natura.
• 8 a 10/10 - Participação na mesa “Cidades Sustentáveis, um desafio para o futuro”, como parte do
evento Relações Internacionais em Debate: Sustentabilidade, promovido pela USP.
• 17/10 – Participação no seminário “Cidades Saudáveis e Sustentáveis: conceitos e desafios”, na
Câmara Municipal de São Paulo. O evento foi realizado pelo Fórum Suprapartidário por uma São
Paulo Saudável e Sustentável.
• 18/10 – Entrega do Prêmio Cidadão Sustentável, realizado em parceria com o portal Catraca Livre.
• 22/10 – Realização de encontro com os dois candidatos ao segundo turno das eleições municipais
de São Paulo, José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT).
• 22/10 – Lançamento do PCS em Niterói (RJ).
• 25/10 – Lançamento do PCS em Porto Velho (RO).
• 30/10 – Apresentação do PCS na região de Ipatinga (MG).
• 30/10 – Apresentação do PCS no Seminário de Responsabilidade Social “Futuro Sustentável e o
Equilíbrio do Desenvolvimento”, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Regional Vale do Aço. O seminário foi realizado em Ipatinga (MG) e contou com a
participação de candidatos de Ipatinga, Cel. Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso.

NOVEMBRO
• 9/11 – Apresentação do PCS na assembleia da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná
(Amop), que reuniu em Foz do Iguaçu prefeitos eleitos, reeleitos e em final de mandato. Evento
contou com o apoio da Itaipu Binacional.
• 22/1 - Participação na audiência pública que discutiu a PEC 52 (que prevê Programa de Metas
para todo o País) na Câmara dos Deputados, em Brasília.
• 22/1 - Apresentação do PCS no Fórum de Desenvolvimento Sustentável, na 69ª Semana Oficial de
Engenharia e Agronomia em Brasília.
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• 26/11 a 2/12 – Programa Cidades Sustentáveis é tema da XXIII Feira do Verde de Vitória (ES).
• 28/11 – Participação no Congresso Nacional de Meio Ambiente da Espanha e Encontro
Iberoamericano sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado em Madri.

DEZEMBRO
• 1/12 - Apresentação do PCS na XXIII Feira do Verde em Vitória (ES).
• 6/12 - Apresentação do PCS no VI encontro anual do Fórum Amazônia Sustentável em Belém (PA).
• 9 a 14/12 – Em Betim (MG), realização de encontro entre representantes de Movimentos por
Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis de países da América Latina. Fez parte da programação
o seminário “Incidência de Movimentos por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis sobre
o Legislativo e Orçamento Público”. Evento organizado pelo Movimento Nossa Betim, Fundação
Avina, redes Brasileira e Latino-Americana por Cidades Justas e Sustentáveis, com apoio da
Fiat Automóveis e Instituto Vale Verde. Participaram representantes dos movimentos da Rede
Brasileira e de nove países da América Latina.

2013
JANEIRO
• 8/1 – Início da parceria com o jornal O Estado de S.Paulo para a mobilização e formação de
conteúdo do projeto “Que SP Você Quer?”, que reuniu mais de quatro mil propostas para a cidade
e resultou em um caderno especial publicado no dia 25 de janeiro de 2013.
• 17/1 – Lançamento da 6ª pesquisa encomendada ao Ibope sobre a percepção dos paulistanos
em relação à cidade, que inclui a 4ª edição do IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar
no Município). O evento contou com a participação do prefeito da capital paulista, Fernando
Haddad. Na ocasião, ainda, os GTs que integram a Rede Nossa São Paulo apresentaram sugestões
de metas para o prefeito, tendo como base as demandas da sociedade.
• 17/1 – Estado do Amapá adere oficialmente ao Programa Cidades Sustentáveis.
• 22/1 – Campinas (SP) adere oficialmente ao Programa Cidades Sustentáveis.
• 25/1 – Participação no programa especial do programa CBN São Paulo, da Rádio CBN, em
comemoração ao aniversário da cidade. O tema do programa foi a campanha “Eu Sou Cidadão
Paulistano” e, transmitido ao vivo, contou com plateia e diversas atividades culturais.
• 28/1 – Participação no Fórum Parlamentar Municipal – Os Legislativos Municipais e sua Articulação
Política por Cidades Justas e Sustentáveis, realizado pela Câmara Municipal de Porto Alegre (RS)
durante o “Fórum Social Mundial Porto Alegre 2013 – Democracia, Cidades e Desenvolvimento
Sustentável”. O encontro reuniu personalidades e entidades para debater o papel do parlamento
no debate sobre as cidades sustentáveis.
• 29/1 – Realização do Seminário do Programa Cidades Sustentáveis – Inovação e Sustentabilidade
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na Gestão Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O seminário fez
parte do Fórum Social Mundial Temático e reuniu representantes das prefeituras signatárias do
PCS.
• 29/1 – União dos Vereadores do Brasil (UVB) assina protocolo de intenções com Programa Cidades
Sustentáveis.
• 30/1 – Durante Fórum Social Temático, em Porto Alegre (RS), realização de Seminário sobre
Controle Social e Transparência, na Usina do Gasômetro, dirigido à sociedade civil.
• 31/1 - Participação no Seminário Internacional de Mobilidade, em Recife (PE).

FEVEREIRO
• 1/2 – Lançamento do aplicativo e site “Para onde foi o meu dinheiro?”, com o apoio do W3C
Brasil. A ferramenta ajuda o cidadão a monitorar a execução dos orçamentos municipal, estadual
e federal.
• 7/2 – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) oficializa apoio ao
Programa Cidades Sustentáveis, durante o Seminário dos Novos Gestores, em Porto Alegre (RS).
• 18/2 – Participação da Roda de Diálogo com o Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o
Secretário Municipal de Educação, Cesar Callegari.
• 22/2 – Realização do segundo encontro sobre práticas bem-sucedidas de gerenciamento de
resíduos sólidos no País. Tendo como referência o Programa Cidades Sustentáveis, o encontro
ocorreu na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas – uma das organizações parceiras
do projeto.
• 26/2 - Participação no debate Automóvel e Consumo - Mobilidade, Emissões e Eficiência
Energética, realizado em São Paulo.
• Fevereiro – Em um acontecimento inédito no Uruguai, o prefeito de Carmelo, Alejandro Brusco,
se comprometeu a promover o Programa Cidades Sustentáveis em seu município e a prestar
contas das ações realizadas e dos avanços alcançados, por meio dos indicadores básicos contidos
na plataforma.

MARÇO
• 7/3 – Participação na reunião de apresentação prévia do Programa de Metas de São Paulo,
conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempla).
• 12/3 – Participação na reunião do Conselho Consultivo do II Encontro dos Municípios com o
Desenvolvimento Sustentável.
• 13/3 – Participação, em Brasília, do encontro “Diálogos Governo e Sociedade Civil – OGP”, que
reúne organizações da sociedade civil e representantes da administração federal para elaborar
até 15 propostas de compromissos para o novo Plano de Ação Brasileiro sobre Governo Aberto.
• 19/3 – Realização, por meio do GT Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo, do
Instituto Pólis e da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, do debate “Os desafios da
participação na cidade de São Paulo: a implantação dos Conselhos de Representantes (CRs) junto
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às Subprefeituras”.
• 22 e 23/3 – Prefeituras de Brusque e Bombinhas, ambas em Santa Catarina, aderem oficialmente
ao Programa Cidades Sustentáveis.
• 26/3 – Participação na reunião inaugural do Conselho da Cidade, que reúne aproximadamente
cem lideranças da sociedade paulistana. Este Conselho é um órgão consultivo do Prefeito da
cidade, que tem a missão de ouvir a sociedade por meio dos que representam e formam opinião
em seu espaço de atuação profissional, econômica, social e política. Nesta primeira reunião, foi
lançado o Programa de Metas 2013-2016. Oded Grajew, coordenador-geral da Rede Nossa São
Paulo, e Mauricio Broinizi Pereira, coordenador da secretaria-executiva da Rede Nossa São Paulo,
integram, a convite da Prefeitura, o Conselho da Cidade.

ABRIL
• 1/4 – Participação no seminário “Sustentabilidade na Gestão Municipal – O Programa Cidades
Sustentáveis (PCS)”, em Sorocaba (SP). O evento foi direcionado aos prefeitos e responsáveis
pelas áreas de Planejamento e Meio Ambiente dos municípios da Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (UGRHI 10).
• 9/4 – Participação na mesa-redonda Transparência, Democracia e Serviço Público, promovida
pelos servidores da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município.
• 10 e 11/4 – Com o objetivo de auxiliar as prefeituras a colocarem em prática as ações previstas
na plataforma e estimular a troca de informações e experiências entre as gestões que aderiram
à carta-compromisso, foi realizado, em São Paulo, o II Encontro com os signatários do Programa
Cidades Sustentáveis. 136 representantes de 63 cidades estiveram presentes. No primeiro dia do
evento, houve o lançamento dos materiais pedagógicos e informativos, na forma de vídeos e de
guia, sobre cada um dos 12 Eixos Temáticos do PCS e para a plataforma em geral. No segundo dia,
foi realizado o seminário que discutiu a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei 12.305/10 e Decreto nº 7404/10) nos municípios brasileiros. O seminário foi organizado pela
Fundação Avina, em parceria com o Programa Cidades Sustentáveis.
• 22/4 – Participação no 2º Encontro dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras
(CB27), com o tema “A Governança nas Cidades Sustentáveis”. O evento foi realizado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre e pelo Instituto Latino Americano de
Desenvolvimento Econômico Sustentável, em Porto Alegre (RS).
• 24/4 - Participação no Encontro Internacional “Participação, Democracia e Políticas Públicas”, em
Araraquara (SP).
• 23 a 25/4 – O Programa Cidades Sustentáveis integrou a programação do 2º Encontro dos
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos,
com o apoio do Sebrae e do Governo Federal, em Brasília. O evento foi realizado em parceria com
a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira dos Municípios.
»»O coordenador do Programa Cidades Sustentáveis e da secretaria executiva da Rede Social
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Mauricio Broinizi, participou da sala temática
“Ferramentas para uma gestão pública transparente e de qualidade”. Maria Teresa
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Amaral Fontes, oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)
para Políticas Sociais, e Pedro Villares, diretor-presidente do Instituto Natura, também
participaram da sala temática.
»»Oded Grajew, coordenador geral do PCS e da Rede Nossa São Paulo, participou em dois
momentos do encontro: da sala temática sobre Transparência e Controle Social, em
que apresentou a experiência do Programa de Metas, e da arena “O que são Cidades
Sustentáveis”.
»»O PCS participou também da Praça de Boas Práticas, espaço para divulgação de
premiações/certificações voltado ao reconhecimento de experiências de políticas públicas
municipais exitosas e para compartilhamento destas boas práticas premiadas. Foram
apresentadas experiências de boas práticas que integram o Banco de Boas Práticas do
programa.
»»Oded Grajew e Ney Maranhão, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério do Meio Ambiente, assinam um acordo de cooperação técnica com o
Ministério do Meio Ambiente para o Programa Brasil+20 – Programa Nacional para Cidades
Sustentáveis. A parceria, que não envolve nenhum tipo de transferência de recursos, prevê
que parte da metodologia do Programa Cidades Sustentáveis seja adaptada ao Brasil+20,
um programa nacional de apoio aos municípios para adotarem a sustentabilidade na
gestão.
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Balancete de verificação
Janeiro a Dezembro de 2012
TOTAL GERAL (Soma dos itens: I, II e III)

R$ 3.197.000,21

I. DESPESAS COM PESSOAL           

2.351.391,91

1. FUNCIONÁRIOS
1.1 SALÁRIOS
1.2 13º SALÁRIO
1.3 FÉRIAS
1.4 I N S S
1.5 F G T S
1.6 PIS
1.7 ASSISTÊNCIA MÉDICA
1.8 VALE TRANSPORTE
1.9 VALE REFEIÇÃO
1.10 EXAMES MÉDICOS
1.11 OUTRAS DESPESAS

2.351.391,91
1.359.460,44
122.970,47
170.913,43
415.059,21
130.310,53
16.033,31
78.552,82
2.274,11
51.709,18
524,00
3.584,41

II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO

385.430,52

1. ESCRITÓRIO
1.1 ALUGUÉIS DOS CONJUNTOS
1.2 CONDOMÍNIO
1.3 IPTU
1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS
1.5 DEPRECIAÇÃO
1.6 BENS DE USO PERMANENTE
1.7 DOAÇÕES
1.8 AMORTIZAÇÃO
2. MATERIAIS E SERVIÇOS
2.1 ENERGIA ELÉTRICA
2.2 TELEFONE
2.3 SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL
2.4 MATERIAL ESCRITÓRIO
2,5 COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS
2.6 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
2.7 MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS
2.8 CARTÓRIO
2.9 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
2.10 ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA

129.561,45
83.970,62
25.268,20
4.997,60
1.321,50
11.338,70
1.712,46
540,00
412,37
229.196,91
5.812,59
43.158,32
28.577,92
6.210,37
929,08
2.340,00
3.666,48
345,14
27.038,30
17.163,50
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2.11 TRADUÇÃO,REDAÇÃO,REVISÃO,DIGITACÃO TEXTOS
2.12 MOTOBOY
2.13 CORREIOS,COURIERS
2.14 FOTOCÓPIAS
2.15 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
2.16 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.17 OUTRAS DESPESAS
3. TRIBUTOS GERAIS
3.1 TAXAS E LICENÇAS
3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS
3.4 INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS
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3.667,00
2.417,50
3.479,30
1.264,40
815,00
82.290,01
22,00
26.672,16
166,86
152,84
26.189,46
163,00

III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

460.177,78

1. REPRESENTAÇÃO
1.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTÍVEL
1.2 TRANSPORTE TERRESTRE
1.3 TRANSPORTE AÉREO
1.4 PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTO
1.5 SEGURO VIAGEM
1.6 ALIMENTAÇÃO
1.7 HOSPEDAGEM
1.8 OUTRAS DESPESAS
2. EVENTOS
2.1 TRANSPORTE TERRESTRE
2.2 TRANSPORTE AÉREO
2.3 PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTOS
2.4 ALIMENTAÇÃO
2.5 HOSPEDAGEM
2.6 LOCACAO DE ESPACO
2.7 MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGAÇÃO
2.8 OUTRAS DESPESAS
3. COMUNICAÇÃO
3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO)
3.2 CLIPPING
3.3 FOTO E VÍDEO
3.4 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS
3.5 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGAÇÃO
3.6 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
3.7 PUBLICAÇÕES
3.8 TRADUÇÃO/REDAÇÃO/REVISÃO/DIGITAÇÃO/TRANSCP
3.9 IMPRESSÃO
3.10 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

233.452,07
828,75
41.400,52
111.535,70
8.582,60
729,18
17.786,77
51.770,67
817,88
30.467,60
59,00
12.263,06
374,40
5.883,16
7.150,40
2.984,99
742,35
1.010,24
167.428,62
37.816,02
15.300,00
3.530,00
3.701,76
5.880,84
101.200,00
28.829,49
330,00
29.406,00
-906,51

IV. RESULTADO FINANCEIRO

-145.837,34

1. DESPESAS FINANCEIRAS
1.2 DESPESAS BANCÁRIAS
1.3 JUROS PASSIVOS
2. RECEITAS FINANCEIRAS
2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS
3. OUTRAS
3.1 DESCONTOS OBTIDOS

4.372,57
4.372,52
0,05
-150.209,91
-150.033,52
-176,39
-176,39
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*Dados contabilizados até o dia 30/04/2013
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Redes sociais*
Rede Nossa São Paulo
Twitter @nossasaopaulo
10.780 seguidores

Facebook.com/nossasaopaulo

3.326 pessoas curtiram a página
298 pessoas estão falando sobre a página

Programa Cidades Sustentáveis
Twitter @cidsustentaveis
8.143 seguidores

Facebook.com/programacidadessustentaveis
26.378 pessoas curtiram a página
21.893 pessoas estão falando sobre a página

*Dados contabilizados até o dia 30/04/2013
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