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Rede Nossa São Paulo
A Rede Nossa São Paulo (RNSP) 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 RNSP foi lançada em 2007 com a ideia de gerar exemplaridade em São Paulo, a maior cidade
do país, de modo a impactar outras cidades e o Brasil. A experiência da Rede de São Paulo gerou
iniciativas semelhantes em várias cidades brasileiras e na América Latina, criando a Rede Brasileira e
posteriormente a Rede Latino Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis.
Relevante destacar algumas ferramentas importantes de acompanhamento da cidade como o
Observatório Cidadão, contendo cerca de 150 indicadores técnicos, o IRBEM (Indicadores de Referência
para o Bem Estar nos Municípios - www.nossasaopaulo.org.br/pesquisas-nossasp), indicadores
de percepção à qualidade de vida na cidade e pesquisa anual sobre a qualidade da mobilidade.
A organização apresenta amplo conhecimento e atuação no desenvolvimento de metodologias e
tecnologias que focalizam o controle social. Propôs, inclusive, a construção de espaços importantes
de participação como o Conselho da Cidade, órgão consultivo formado por aproximadamente 140
lideranças da sociedade paulistana, o Conselho de Acompanhamento de Metas, com metade dos
seus membros eleitos pela população, o Conselho de Transportes e Conselhos Participativos em
cada uma das 32 subprefeituras com conselheiros eleitos pela população.
A RNSP construiu nesses sete anos de existência um capital social, político, técnico e reputacional
que vem transformando a sociedade paulistana, e inspirando diversas cidades no Brasil e no mundo,
conforme segue:
A) capital social, político e reputacional
A RNSP se constituiu numa força política e social importante, congregando aproximadamente
700 organizações bastante diversas, capazes de promover fundamentais transformações na cidade.
Esta força permitiu também conquistas históricas no plano legislativo, como o Plano de Metas para a
Cidade de São Paulo, que foi adotado por outras prefeituras, e a Proposta de Emenda à Constituição
10/11. Conta com o apoio de lideranças comunitárias, entidades da sociedade civil, empresas dos
mais diversos portes e cidadãos - todos interessados em participar do processo de construção
de uma São Paulo justa, democrática e sustentável. Uma gama diversa de partidos políticos se
referenciam nas ferramentas, pesquisas, artigos editoriais, notícias, conteúdos e informações que a
rede disponibiliza para a sociedade. Diariamente a RNSP dialoga com vereadores, secretários, entre
outros gestores públicos que solicitam informações.
B) capital técnico
Parte fundamental da contribuição da RNSP é formada por uma série de pesquisas e conteúdos,
sejam eles indicadores de acompanhamento de resultados de políticas públicas (Observatório
Cidadão Nossa São Paulo) e de percepção da população sobre a qualidade de vida da cidade (IRBEMIndicadores de Referência de Bem-Estar do Município), assim como o “Mapa da Desigualdade de
São Paulo”, entre outras atividades que demonstram sua eficácia em termos de melhoria da gestão
pública e indução de maior participação da sociedade civil nos destinos das cidades.
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Incidência política
A Rede Nossa São Paulo estimula e participa ativamente na ampliação dos espaços de atuação
da sociedade civil na gestão pública. Entre esses espaços estão os conselhos municipais. Desde o
início de 2013, três novos conselhos foram criados na cidade por propostas da RNSP:
•

O Conselho da Cidade de São Paulo, formado por 136 lideranças da cidade, nas mais variadas
áreas, foi uma proposta do coordenador geral da Rede ao prefeito de São Paulo;

•

O Conselho Participativo Municipal, constituído por representantes eleitos pela população para
atuar junto às 32 subprefeituras da cidade, é resultado de sete anos de pressão da sociedade
civil, liderada pela RNSP. Em dezembro de 2013, foram eleitos 1150 conselheiros. Uma nova
eleição será realizada ao final de 2015;

•

O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), formado por representantes dos
órgãos municipais, da sociedade civil e de operadores dos serviços de transportes, contemplou
outra demanda da Nossa São Paulo. Em função deste histórico, a Rede participou, como convidada, da composição inicial do conselho e apresentou propostas para um Plano de Mobilidade
Sustentável para São Paulo.

Além dos três novos conselhos já implantados, a Nossa São Paulo tem atuação importante no
processo em curso para a criação do Conselho Municipal de Transparência e Participação Social. A
RNSP, em conjunto com outras organizações da sociedade civil que integram a Rede pela Transparência
e Participação Social, participou da elaboração da minuta do projeto de lei que foi encaminhado pela
Prefeitura à Câmara Municipal em junho de 2014.
Relação da RNSP com os conselhos municipais em números
Incidência direta na criação de quatro novos conselhos, sendo três já implantados e outro com
projeto de lei pronto:
•

Conselho da Cidade de São Paulo

•

Conselho Participativo Municipal

•

Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT)

•

Conselho Municipal de Transparência e Participação Social (projeto de lei)

Além de contribuir para a criação dos novos órgãos de atuação da sociedade, integrantes da Rede
participam atualmente nos seguintes conselhos:
•

Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU

•

Conselho da Cidade de São Paulo

•

Conselho Participativo Municipal

•

Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos – CPOP

Proposta de Emenda à Constituição – PEC do Plano de Metas
Apresentada em 2011, a PEC que institui a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Metas
para prefeitos, governadores e presidente da República obteve avanços importantes nos últimos
dois anos e está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O
relatório apresentado pelo relator da Comissão Especial criada para analisar a PEC foi aprovado por
unanimidade.
Em março de 2015, coordenadores da RNSP reuniram-se com o o vice-presidente da República,
Michel Temer, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e o líderes das bancadas do PMDB,
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Leonardo Picciani, do PT, Sibá Machado, do PPS, Rubens Bueno, e do PDT, André Figueiredo. Também
houve conversas com os deputados federais Paulinho Pereira da Silva, do Solidariedade, e Arnaldo
Jordy, do PPS, além do senador Valdir Raupp, do PMDB. Todos manifestaram ser favoráveis à PEC.
O vice-presidente da República, Michel Temer, se comprometeu a conversar com a presidência da
Câmara dos Deputados para que a Proposta de Emenda à Constituição entre na pauta de votação
da Casa.
Além de idas constantes à Brasília, para acompanhar a tramitação da proposta e sensibilizar
os deputados e líderes partidários para a importância de sua aprovação, a RNSP promoveu uma
campanha para que internautas e organizações da sociedade subscrevessem um abaixo-assinado
em apoio à PEC do Plano de Metas. Cerca de 45 mil cidadãos e 100 organizações aderiram ao
documento.

Grupos de Trabalho (GTs)
A Rede Nossa São Paulo conta com a participação de 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 e estes são ativados na medida em que
surgem as demandas, as propostas de ações.
GTs em atividade
• Acompanhamento da Câmara Municipal

• Democracia Participativa

• Acompanhamento do Orçamento Municipal

• Educação

• Acompanhamento do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo

• Juventude

• Assistência Social

• Mobilidade Urbana

• Criança e Adolescente

• Regionalização

• Meio Ambiente

Secretaria executiva
Para colocar em prática as ações e campanhas que realiza, a RNSP conta com o apoio profissional
de sua secretaria executiva. Entre suas principais atribuições estão 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) e também é detentora do Certificado de Reconhecimento de Entidade
Promotora de Direitos Humanos.
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;
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•

A realização de estudos e pesquisas que digam respeito às atividades supramencionadas.

Para tanto, conta com o apoio financeiro de empresas privadas e de fundações e institutos, de
diversos segmentos e áreas de atuação, que contribuem com recursos ou doações de equipamentos.

Programa Cidades Sustentáveis (PCS)
Desde agosto de 2011, a Rede Nossa São Paulo 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, Democráticas e Sustentáveis. Com isso, tem a responsabilidade
de coordenar a mobilização, a articulação política 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. Tais conteúdos estão
sistematizados em um completo material de capacitação, o GPS (Gestão Pública Sustentável www.cidadessustentaveis.org.br/gps). Composto por publicação e vídeos, o GPS é a base dos cursos
que o PCS vem promovento em todo o País.
No período de maio de 2014 a maio de 2015, foram estabelecidas novas parcerias internacionais
com as seguintes finalidades:
- Troca de informações, conteúdos e metodologias;
- Intercâmbio de tecnologias de monitoramento da qualidade de vida, por meio de Observatórios
Urbanos, relatórios, indicadores e outras ferramentas apropriadas;
- Identificação e divulgação das melhores práticas;
- Contribuição para campanhas de mobilização e educação urbanas;
- Promoção de encontros para o intercâmbio entre pares sobre diferentes temas relacionados à
sustentabilidade urbana.
Outra ferramenta importante de comunicação e fortalecimento das ações do PCS é o site.
Além de notícias com conteúdo próprio, integração total com as redes sociais e um novo layout, o
site também abriga a plataforma cidades sustentáveis, que vem sendo utilizada pelas prefeituras
participantes do programa para inserção de indicadores e metas.
Com a plataforma, qualquer cidadão, em tempo real, pode consultar todos os indicadores e
metas fornecidos pelas próprias cidades. Cada município tem seus dados agrupados em uma página
própria dentro do portal do PCS. Todos os dados podem ser baixados em formato aberto.
Pela sua configuração e proposta inovadora, o PCS se constitui como a 1ª iniciativa no Brasil a propor
um conjunto integrado de ferramentas de reflexão e intervenção no município para diagnóstico,
planejamento, monitoramento e prestação de contas, por meio de diretrizes e indicadores.
Assim, a informação adquire uma importância fundamental em várias etapas deste processo. A
construção de indicadores propostos pelo programa permite organizar as informações, classificar os
dados levantados, avaliar os desafios necessários e conhecer tanto os problemas como os potenciais
de cada realidade local. Os indicadores possibilitam acompanhar a evolução dos municípios ao longo
do tempo e realizar análises comparativas entre eles. As mais variadas experiências de democracia
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participativa surgidas nas últimas décadas evidenciam os ganhos que a participação da sociedade
civil oferece para a gestão pública.

Cidades Participantes
Dos prefeitos eleitos em 2012, 276 são signatários do Programa (a lista completa está disponível
em www.cidadessustentaveis.org.br/signatarios-candidatos), vinculando às suas plataformas de
governo as metas estabelecidas no Programa Cidades Sustentáveis. Vale destacar que o total de
beneficiários indiretos considera a população de cada cidade signatária do Programa. Assim, a
população somada dessas 276 cidades, segundo dados de projeção do IBGE para o ano de 2014,
totaliza 67.573.815 habitantes (o que corresponde a 33% do total da população brasileira). O Produto
Interno Bruto (PIB) municipal das cidades signatárias do PCS corresponde a 51% do PIB nacional.

Quando analisadas as regiões, observa-se que na Região Sudeste são 90 signatários, seguida pela
Sul com 86, Nordeste com 50, Centro-Oeste com 28 e o Norte com 22. Vale destacar que do total de
signatários, estão registradas as adesões de vinte e duas capitais.

Programa de capacitação dos signatários do PCS – Curso “Gestão
Pública Sustentável”
Desde 2013, o PCS vem promovendo por todo o País cursos de capacitação dirigidos aos gestores
públicos e técnicos da administração municipal das cidades signatárias. A capacitação é distribuída
em dois momentos – um para Capacitação Teórica e outro para Capacitação Técnica, estruturados
em quatro módulos: As Bases do Programa Cidades Sustentáveis e Mapeamento Estratégico
do Município; Fundamentos de Governança e Gestão Local; Os 12 Eixos Temáticos do Programa
Cidades Sustentáveis (PCS) e Metodologia para Implementação de indicadores e Planos de Metas/
Uso do Sistema de Indicadores para a Construção de Observatórios. Cada capacitação conta com
a participação de quatro profissionais para o desenvolvimento dos conteúdos e, eventualmente,
reúne contribuições de especialistas de referência na área.
O objetivo principal do curso é auxiliar os gestores públicos e técnicos que assinaram o
compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis para que coloquem em prática uma agenda
de sustentabilidade em suas cidades, baseada nos 12 eixos do programa. Aos participantes são
oferecidos materiais de apoio técnico: Guia GPS – Gestão Pública Sustentável, Guia de Uso do
Sistema de Indicadores para a Construção de Observatórios e informações sobre o Prêmio Cidades
Sustentáveis.
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Prêmio Cidades Sustentáveis
Os indicadores constituem um instrumento valioso também para que a sociedade civil possa ser
capaz de avaliar os pontos altos e os pontos frágeis de seu município e, assim, exercer o controle
social e ajudar a construir uma governança participativa efetiva. Com isso, é possível constituir
governanças inteligentes, modernas e sustentáveis, elevando significativamente a qualidade da
gestão pública e, consequentemente, do município e das condições de vida de sua população. E,
justamente pensando nisso, foram anunciados em dezembro de 2014 os vencedores da 1a edição do
Prêmio Cidades Sustentáveis (www.cidadessustentaveis.org.br/premio). O objetivo foi reconhecer e
valorizar os melhores observatórios construídos e mantidos pelos municípios.
A próxima edição do Prêmio Cidades Sustentáveis será entregue em agosto de 2016. O
objetivo é reconhecer políticas públicas inovadoras, bem-sucedidas nas cidades brasileiras, que já
demonstrem resultados concretos, baseadas em indicadores, em diversas áreas da administração:
saúde, educação, mobilidade, criança, esporte, segurança, meio ambiente, governança, resíduos e
consumo, e cultura. Duas das categorias que serão premiadas foram anunciadas no lançamento do
prêmio, ocorrido ao final da Conferência Internacional Cidades Sustentáveis (em abril de 2015). São
elas: o Prêmio Cidade da Criança, realização de forma conjunta com o Instituto Alana; e o Prêmio
Cidades do Esporte, com a ONG Atletas pelo Brasil.

Conselho dos Associados Organizacionais
»»Avina

»»Open Society Foundations

»»Banco Safra

»»Porto Seguro

»»BID

»»Santander

»»Bradesco

»»Vivavida

»»CAF
»»Embraer
»»Ford Foundation
»»Fundação Alphaville
»»IBM
»»Instituto Arapyaú
»»Instituto Betty e Jacob Lafer
»»Instituto Semeia
»»Instituto Votorantim
»»Itaipu Binacional
»»Itaú - Unibanco
»»Natura
»»Nestlé
»»OAK
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Principais realizações

2014
MAIO
• 12/5 – Apresentação do PCS no evento de atualização dos dados do portal “Cidades Aberta” da
Prefeitura Municipal de Santos (SP). O Cidade Aberta, é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação
e Resultados (Secor) e tem o compromisso de exibir com transparência os resultados, ações e
metas da administração municipal. O portal foi criado em junho de 2013.
• 14/5 - Participação no encontro com a sociedade civil de Goiânia (GO), com o objetivo de
desenvolver um sistema e uma rede de monitoramento das ações da cidade, que permitirá a
capacitação dos diversos atores sociais, para realizar o monitoramento da evolução da qualidade
de vida, das políticas públicas e da execução orçamentária, por meio de indicadores de resultados.
• 15 e 16/5 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável”, para os gestores e técnicos da
Prefeitura Municipal de Teresina (PI). O curso contou com o parceria da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e a Fundação AlphaVille, com o apoio da Prefeitura Municipal de Teresina (PI).
• 16/05 - Realização, via RETEPS, do debate “Dois anos da Lei de Acesso à Informação: o caminho
da transparência e as práticas de acesso à informação”, realizado na Associação dos Procuradores
do Estado de São Paulo (APESP). O evento contou com representantes da Controladoria Geral do
Município (CGM) e de organizações da sociedade civil, além de cidadãos interessados no tema.
• 20/05 - Realização do evento “Balanço dos cinco anos da lei que instituiu a Política de Mudança
do Clima no Município de São Paulo”. Durante o encontro, um levantamento foi apresentado
pelo Grupo de Trabalho (GT) Meio Ambiente da RNSP. Representantes da Prefeitura e da Câmara
Municipal também participaram do debate: o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente,
Wanderley Meira do Nascimento; o secretário municipal de Serviços, Simão Pedro; o vereador
Nabil Bonduki, representando o Fórum Suprapartidário por uma São Paulo Saudável e Sustentável;
e o vereador Gilberto Natalini, presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Meio
Ambiente.
• 22/5 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para os gestores e técnicos de 10
prefeituras signatárias do Estado do Paraná. O curso foi realizado em Curitiba, e contou com a
parceria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Movimento Nossa Curitiba, do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e apoio da Fundação Ford e CAF – Banco de
Desenvolvimento da América Latina.
• 22/5 – Participação no Seminário Nacional “Balanço sobre a Copa do Mundo: como está este jogo”.
O evento, organizado pelo Instituto Ethos, foi realizado no Rio de Janeiro (RJ), e teve o objetivo
de discutir a organização da Copa do Mundo no Brasil em relação aos principais investimentos
de infraestrutura previstos, seu planejamento e o que foi efetivamente revertido em benefícios
para a sociedade. Quais foram os principais investimentos em meio ambiente na Copa do Mundo
2014?
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• 24/5 - Participação no projeto Repórter do Futuro: Descobrir SP – Descobrir-se Reporter, na
Câmara Municipal de São Paulo.
• 26 e 27/5 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para os gestores e técnicos de
nove prefeituras signatárias do PCS do Estado da Bahia. O curso foi realizado em Salvador (BA), e
contou com a parceria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a Fundação Alphaville e o Instituto
Movimenta Salvador, com o apoio da Fundação Ford, CAF – Banco de Desenvolvimento da América
Latina, Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), a Secretaria Municipal Cidade Sustentável e o
Observatório da Sustentabilidade (PMS).
• 27/5 - Participação no encontro organizado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), realizado em Brasília (DF). Este encontro teve como objetivo o
desenvolvimento do Active Cities, que faz parte da plataforma Desenhado para o Movimento apoiada por uma crescente comunidade de organizações públicas, privadas e da sociedade civil
dedicadas a combater a epidemia da inatividade física.
• 29 e 30/5 - Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para os gestores e técnicos da
Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC). O curso foi realizado em Rio Branco e contou com a
parceria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Fundação Alphaville, com o apoio da CAF –
Banco de Desenvolvimento da América Latina, a Prefeitura Municipal de Rio Branco e a Escola do
Servidor. Participaram também do curso sete municípios não signatários.

JUNHO
• 2 e 3/6 - Parceria na divulgação do Fórum de Sustentabilidade, promovido pelo jornal Folha de
S.Paulo.
• 3/6 - O Programa Cidades Sustentáveis foi tema de debate durante a III Jornada de Gestão e
Análise Ambiental da UFSCar. O evento aconteceu de 3 a 6 de junho na Universidade Federal de
São Carlos.
• 3/6 – Realização do debate “Crise da água: desafios e soluções”. Promovido por Rede Nossa São
Paulo, Programa Cidades Sustentáveis, Instituto Ethos e Instituto Socioambiental (ISA), com o
apoio da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, o debate contou com
a participação de outros especialistas sobre o tema. Durante o debate, o coordenador geral da
Rede Nossa São Paulo, Oded Grajew, leu a carta aberta “Por maior transparência nas questões
da água”. Lançado por organizações da sociedade civil, o documento visa chamar a atenção do
governo estadual para a necessidade de maior transparência sobre os dados relacionados à
situação do abastecimento de água.
• 4/6 - Lançamento do programa Cinema no Parque com a exibição do filme “Trashed – Para onde
vai o nosso lixo?’’, da diretora e roteirista Candida Brady. A iniciativa é fruto de uma parceria entre
a Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente e da
Cultura, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental e a Rede Nossa São Paulo.
• 6/6 - Oded Grajew ocupa a 54ª posição no ranking dos 100 líderes com a melhor reputação do
Brasil, com pontuação de 4.180. O resultado provém da avaliação feita pela empresa de pesquisa
europeia Merco e foi pela revista Exame.
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• 9 e 10/6 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para gestores e técnicos da Prefeitura
Municipal de Petrópolis (RJ). O curso foi realizado em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) e com o apoio da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Além de Petrópolis, as cidades de
Paraty, Niterói, Macaé, Rio de Janeiro e Rio das Ostras estavam presentes.
• 16/6 - A Rede pela Transparência e Participação Social (Retps) lançou a Carta aberta em defesa da
Política Nacional de Participação Social (PNPS). O documento foi assinado inicialmente pelas 15
organizações que integram a Retps – entre as quais a Rede Nossa São Paulo.
• 10/06 – Participação no Fórum “América Latina e Caribe (ALC) Global 2014”, promovido pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Prefeitura de São Paulo. O evento reuniu
autoridades públicas entre chefes de estado, ministros de governos, governadores e prefeitos;
e CEOs nacionais e internacionais para discutir oportunidades de comércio e desenvolvimento
regional.
• 25/6 – Lançamento da Agenda Brasil Sustentável (ABS). A iniciativa contou com a participação
de dezenas de organizações da sociedade civil, entre as quais a Rede Nossa São Paulo. A ABS
contém um conjunto de princípios e compromissos, divididos em sete eixos temáticos, que foram
apresentados aos candidatos nas eleições de 2014.

JULHO
• 17 e 18/7 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para gestores e técnicos da Prefeitura
Municipal de Colatina (ES). O curso foi realizado em parceria com a FNP, Fundação Alphaville,
Associação Brasileira de Municípios e Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, e
com o apoio da Prefeitura Municipal de Colatina.
• 21/7 - Parceria na divulgação do seminário Metrópoles Brasileiras: O Futuro Planejado, parte da
série “Diálogos Capitais”, realizada pela Revista Carta Capital.
• 24/7 - o Tribunal de Contas do Município (TCM) e a Rede Nossa São Paulo assinaram um termo de
cooperação técnica que visa à disponibilização aos cidadãos de indicadores sociais e dados sobre
os gastos públicos, de forma regionalizada.

AGOSTO
• 16/8 - Participação na III Semana Interinstitucional de Saúde e Meio Ambiente. O evento que
aconteceu na Faculdade Santa Marcelina, teve como tema central a “Mobilidade Urbana”. Em
seus três dias de evento, teve um público de aproximadamente mil participantes e contou com
palestras de especialistas ligados ao assunto.
• 13/8 – PCS e a Associação Brasileira de Municípios (ABM) firmaram parceria durante o Seminário
“Municípios e a Construção de uma Nova Agenda”, em Brasília. O objetivo é envolver ainda mais
municípios nas atividades da iniciativa e disseminar os valores do desenvolvimento sustentável
entre as gestões locais.
• 14/8 - Participação na Latin American Utility Week (LAUW 2014) com a palestra “A Rede Nossa
São Paulo como estratégia para a modernização da maior metrópole Latino Americana”.
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• 25/8 - Participação em evento anual do Senac SP sobre sustentabilidade com a palestra “Por uma
São Paulo Sustentável!”
• 25 e 26/8 – Representantes do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago
de Itaipu e à Itaipu Binacional, juntamente com os 29 municípios da Bacia do Paraná III (BP3),
reuniram-se para discutir questões relacionadas ao Programa Cidades Sustentáveis. A prioridade
da discussão foi a formação de indicadores regionais e a elaboração do Plano de Metas.
• 28/8 - Participação na Virada Sustentável com o seminário “Cidades Sustentáveis, O Futuro no
Presente das Águas – O Desafio de São Paulo”.
• 30/8 - O Observatório Cidadão de Piracicaba lançou o programa “De olho nas metas”, elaborado
para monitorar os compromissos assumidos pelo Prefeito junto a população durante a campanha.
Por meio do sistema, serão acompanhadas 26 ações, nos temas: meio ambiente, saneamento,
mobilidade urbana, transparência e participação. Dentre essas ações estão: construção de
ciclovias e ciclofaixas, plantio de árvores, divulgação de informações no Portal da Transparência,
coleta seletiva e recapeamento de ruas.
•

31/8 – Término das inscrições para a primeira edição do Prêmio Cidades Sustentáveis. De
abrangência nacional, teve como objetivo estimular os gestores públicos para a criação, manutenção
e atualização de observatórios em seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas
de metas e informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao
desenvolvimento sustentável, assim como reconhecer e valorizar as experiências bem-sucedidas.

SETEMBRO
• 5/9 – Participação da mesa temática “O Banco do Brasil e o Desenvolvimento Sustentável”
do Seminário “Repensando Estrategicamente o Banco do Brasil”, promovido pela Associação
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB).
• 11 e 12/9 – Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para gestores e técnicos da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. O curso foi realizado em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), Fundação Alphaville e Movimento Nossa BH, com apoio da Fundação Ford e da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. O evento contou com a participação de mais 18 municípios do
Estado.
• 17 a 19/9 – O PCS foi apresentado como experiência referencial de governança no Seminario
Internacional “Ciudades Sostenibles y Cambio Climático”, realizado pelo Governo do Peru.
Preparatório para a COP20, o evento promoveu o intercâmbio de boas práticas em adaptação e
mitigação a mudanças climáticas provenientes de nove países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Estados Unidos, França, Holanda e Peru.
• 18/9 – Lançamento da 8ª edição da pesquisa Nossa São Paulo/Ibope sobre mobilidade urbana.
No evento, as candidaturas ao governo do Estado de SP de Alexandre Padilha (PT), Gilberto
Maringoni (PV), Paulo Skaf (PMDB), e Gilberto Natalini (PV), assinaram a Carta-compromisso do
Programa Cidade Sustentáveis.
• 19/9 – Com o objetivo de estimular governos, empresas e cidadãos a eliminarem os resíduos que
hoje são descartados em lixões e aterros sanitários, diversas organizações da sociedade civil se
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articularam e lançaram a Aliança Resíduo Zero Brasil (ARZB). Entre as organizações que participam
da articulação da Aliança estão o Instituto Pólis, a SACI (Sustentabilidade Ambiental, Cultural e
Institucional), o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR e o Grupo
de Trabalho (GT) Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo.
• 23/9 - Lançamento do ‘Manifesto por ar limpo’ e promoção do debate “Emergência em saúde
pública: a qualidade do ar. Deixaremos o Estado de SP perder 35 vidas ao dia?”, realizado pelo
Instituto Saúde e Sustentabilidade, em parceria com o Ministério Público Federal, o Instituto
Brasileiro de Proteção Ambiental e a Rede Nossa São Paulo.
• 23/9 - A Agenda Brasil Sustentável, iniciativa da qual a Rede Nossa São Paulo faz parte, elaborou
um estudo sobre os que os presidenciáveis propõem (e o que não propõem) para enfrentar as
mudanças climáticas. O documento tem como base os programas de governos apresentados.
• 24/9 - Participação no debate “Negócios para Cidades Sustentáveis – um Triálogo com Prefeitos”
na Conferência Ethos 360º. O módulo reuniu os prefeitos Fernando Haddad, de São Paulo, Carlos
Amastha, de Palmas (TO), e Luciano Cartaxo, de João Pessoa (PB).
• 26/9 – “Programa Cidades Sustentáveis: os desafios da sustentabilidade nas cidades’ foi o tema
de palestra realizada na Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro, durante a SemEAr - Semana
de Estudos da Engenharia Ambiental.
• 29/9 a 2/10 - A Rede Nossa São Paulo participou, juntamente com outras organizações da América
Latina e do Caribe, do encontro do Fundo Acelerador de Inovações Cívicas, promovido pela
Avina Américas, no México. Na abertura da AbreLatam, Clara Meyer Cabral, coordenadora de
indicadores do Programa Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, apresentou o sistema
De Olho nas Metas, lançado no Brasil em 2015.
• 30/9 - Participação no Fórum de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes. No evento foi apresentada
uma pesquisa realizada pela Rede Nossa Mogi.

OUTUBRO
• 2/10 – Palestra sobre empreendedorismo social para funcionários do Google Brasil.
• 10/10 - Conselho da Cidade de São Paulo decide adotar a campanha “Eu Sou Cidadão Paulistano”.
A iniciativa foi apresentada pela Rede Nossa São Paulo ao grupo de trabalho Cultura Cidadã e,
agora, foi aprovada pelo Pleno do Conselho.
• 11/10 - Participação na série de Seminários de Formação para Conselheiros Participativos,
Maurício Broinizi e Oded Grajew, coordenadores da Rede Nossa São Paulo, falaram sobre as
desigualdades no município de São Paulo.
• 14/10 - Elaboração conjunta de um documento lançado por mais de 60 entidades, buscando
conhecer propostas dos candidatos a presidente sobre Reforma Política.
• 14/10 - Correalização do Simpósio Internacional Urbanismo Ecológico, que reuniu arquitetos,
planejadores e urbanistas, teóricos, políticos e líderes do terceiro setor para debater o meio
urbano sob diversos temas abordados no livro homônimo.
• 14/10 - As mais de 60 entidades que participam da iniciativa Agenda Brasil Sustentável decidiram
concentrar os esforços para cobrar dos candidatos que disputam o segundo turno da eleição
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presidencial suas propostas sobre reforma política e sua posição acerca da PEC que prevê a
obrigatoriedade do Programa de Metas.
• 16 e 17/10 - Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para gestores e técnicos da
Prefeitura Municipal de Tiradentes. O curso foi realizado em parceria com a Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), com apoio da Prefeitura
Municipal de Tiradentes, promoverá o curso de Gestão Pública Sustentável em Minas Gerais.
• 20/10 - A Rede Nossa São Paulo e o Programa Cidades Sustentáveis participaram da mobilização
#águapedeágua com mais organizações da sociedade civil.
• 20 e 21/10 - Realização do curso “Gestão Pública Sustentável” para gestores e técnicos da Prefeitura
Municipal de Paraty. O curso foi realizado em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e
a Comunitas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraty (RJ).
• 21/10 - Programa Cidades Sustentáveis apoia e participa do evento Inovação e Sustentabilidade,
da série Diálogos Capitais, promovido pela Revista CartaCapital e o Instituto Envolverde.
• 24/10 - Realização do Workshop “Adaptação Climática em Megacidades: Refletindo sobre
Impactos, Demandas e Capacidades de Resposta de São Paulo”, realizado no Auditório do Instituto
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP.
• 28/10 - O representante do governo britânico para as mudanças climáticas, Sir David King, visitou
em outubro a secretaria executiva do PCS. Acompanhado de Matt Field, conselheiro de assuntos
políticos da Embaixada Britânica, e de Carolina Costa, vice-diretora de Ciência e Inovação do
Consulado Britânico de São Paulo, ele reuniu-se com Oded Grajew, coordenador geral da Rede
Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis, e conheceu a história das duas iniciativas.
• 29/10 - Rede Nossa São Paulo é parceira na Aliança pela Água (formada por mais de 30
organizações), uma coalizão para enfrentar a falta d´água em São Paulo.

NOVEMBRO
• 3/1 - Realização de uma reunião técnica sobre a Política de Mudanças Climáticas da cidade de
São Paulo. O objetivo foi conhecer a agenda prevista para que a Política de Mudanças Climáticas
seja efetivamente colocada em prática e as propostas da Prefeitura para cumprir as metas
determinadas pela lei, além de apresentar sugestões da sociedade civil.
• 5/11- Rede Nossa São Paulo participou EXAME Fórum Sustentabilidade.
• 6 e 7/11 - A Rede Assunção Sustentável, em parceria da Rede Paraguaia por Cidades Sustentáveis
e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Associação de Empresários Cristãos
(ADEC), Pacto Global e Avina, promoveu o lançamento do Programa Cidades Sustentáveis (PCS)
em Assunção, no Paraguai.
• 11/11 - Frente Nacional de Prefeitos firma parceria com o Programa Cidades Sustentáveis para
realização da I Conferência Internacional Cidades Sustentáveis.
• 12 a 14/11 - Programa Cidades Sustentáveis apoiou a Jornada Nacional sobre Cidades e Mudanças
Climáticas, em Belo Horizonte.
• 12 a 14/11 - Participou do painel “A relevância da Plataforma Global do Direito à Cidade para a
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construção de cidades justas, democráticas e sustentáveis”, durante o Encontro Internacional
sobre o Direito à Cidade.
• 15/11 - O primeiro teste prático do aplicativo para celular, sendo desenvolvido para auxiliar a
sociedade civil a acompanhar e a fiscalizar o cumprimento do Plano de Metas, ocorreu na região
da Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo.
• 28 a 30/11 - Realização do 7º Encontro Anual da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis, em Ilhabela.

DEZEMBRO
• 3/12 - Realização da cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio Cidades Sustentáveis,
que reconheceu os observatórios criados pelos municípios brasileiros.
• 4 e 5/12 - Participação no XXIV Congresso Nacional da Federação das Entidades dos Servidores
dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc). A atividade contou com a participação do Maurício
Faria, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), representantes da Rede Nossa
São Paulo, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), da Associação
Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), da Associação Nacional dos Auditores,
Ministros e Conselheiros Substitutos (Audicon).
• 6/12 - O Movimento Nossa Betim promoveu uma oficina sobre o Plano de Metas para os
integrantes do Conselho Consultivo. A formação foi ministrada pelo assessor do Programa
Cidades Sustentáveis, Américo Sampaio. O objetivo do encontro foi capacitar os conselheiros
para que eles entendam como se dá a elaboração de um Plano de Metas e como são as maneiras
de acompanhá-lo.
• 9/12 - O Grupo de Trabalho (GT) Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo e outras
organizações da sociedade civil querem que o instrumento de consulta popular, já previsto na Lei
Orgânica do Município (LOM), seja efetivamente exercido pelos paulistanos. Com esse objetivo,
promoveram um evento na Câmara Municipal visando chamar a atenção dos vereadores e da
população para a necessidade de se regulamentar o artigo 10 da LOM.
• 15/12 - Conselho da Cidade de São Paulo aprova uma carta aberta ao prefeito Fernando Haddad
sobre a crise da água. Com o título “Enfrentar a crise da água é urgente”, o documento defende
a elaboração de um plano de contingência e propõe 25 medidas emergências, para enfrentar o
desabastecimento e evitar que ocorra um colapso do sistema.
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2015
JANEIRO
• 22/1 - Lançamento da 6ª edição da pesquisa IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no
Município). A pesquisa foi realizada em parceria com o Ibope e a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

FEVEREIRO
• 4/2 - A Câmara Municipal aprovou a criação da Frente Parlamentar de Implementação de
Mecanismos da Democracia Direta, que visa regulamentar a realização de plebiscitos na capital
paulista. Resultado da articulação entre vereadores e representantes da sociedade civil, entre os
quais o Grupo de Trabalho (GT) Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo, a frente já
conta com a adesão de oito parlamentares que assinam o projeto de resolução.
• 23/2 - Lançamento da publicação “PEC do Plano de Metas – Saiba por que aprovar”. O objetivo é
sensibilizar cidadãos, deputados federais e senadores para a importância de se transformar em
lei a Proposta de Emenda à Constituição que obriga prefeitos, governadores e presidentes da
República a apresentarem Plano de Metas.

MARÇO
• 5 e 6/3 - Realização do curso Gestão Pública Sustentável para gestores e técnicos da Prefeitura
Municipal de João Pessoa (PB) e de outros municípios do Estado. O curso foi realizado em parceria
com a FNP, Fundação Alphaville, Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Instituto
Soma Brasil, e com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
• 9/3 - Realização de ato em defesa do Parque Augusta na Câmara Municipal de São Paulo.
• 19 a 29/3 - Parceria na divulgação da 4ª Mostra Ecofalante de Cinema, que exibiu filmes de 23
nacionalidades sobre temáticas ambientais.
• 20/3 - A Rede Nossa São Paulo aderiu à nota em resposta ao pedido de liminar, feito pelo Ministério
Público Estadual (MPE), para a paralisação das obras de ciclovias na cidade. O documento também
foi assinado por mais de 20 organizações da sociedade civil, especialmente de ciclistas, critica a
iniciativa do MPE que legou a Justiça a barrar a construção de novas ciclovias.
• 24/3 - Visando ajudar conselheiros participativos, cidadãos e organizações da sociedade civil a
acompanhar e monitorar o cumprimento do Programa de Metas da Prefeitura, a Rede Nossa
São Paulo, em parceria com a Eokoe e o Centro de Mídias Cívicas do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT Center for Civic Media) e apoio da Fundación Avina, por meio do Fundo
Acelerador de Inovações Cívicas, desenvolveu o sistema “De Olho nas Metas”. O sistema conta
também com a cooperação técnica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
• 25/3 - Participação no workshop multissetorial com especialistas britânicos sobre Dados Abertos
e Web Semântica.
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• 31/3 - Conselho da Cidade lança campanha “Sou Cidadão Paulistano”, que visa estimular a
população paulistana a se apropriar da cidade, exercendo sua cidadania e se engajando em ações
que beneficiem a coletividade. A campanha foi elaborada pelo Grupo Temático (GT) Cultura
Cidadã do Conselho da Cidade, a partir de uma proposta apresentada pela Rede Nossa São Paulo.

ABRIL
• 6/4 - O Grupo de Trabalho (GT) Criança e Adolescência da Rede Nossa São Paulo elaborou um
manifesto contra a redução da maioridade penal, que está em debate no Congresso Nacional.
Apoiado por dezenas de organizações, o documento continua aberto a adesões de entidades e
organizações da sociedade civil.
• 7 e 8/4 - Realização da I Conferência Internacional Cidades Sustentáveis, em Brasília. O evento
ocorreu no âmbito do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, organizado
pela Frente Nacional dos Prefeitos.
• 9 - Participação na Audiência Pública que tratou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
do Plano de Metas, promovida pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
da Câmara dos Deputados.
• 7 a 12/4 - Participação da Rede Nossa São Paulo no congresso internacional sobre sustentabilidade
urbana, promovido pelo ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), na cidade
de Seul - Coreia do Sul.
• 9/4 - Lançamento da segunda edição do Prêmio Cidades Sustentáveis, que será entregue em 2016.
O prêmio visa reconhecer políticas públicas inovadoras bem-sucedidas de cidades brasileiras que
já demonstrem resultados concretos e tenham como base os indicadores do Programa Cidades
Sustentáveis (PCS). Nesta segunda edição, o prêmio deverá contemplar temas, como educação,
segurança, saúde, mobilidade urbana, esporte e criança.
• 9 e 10/4 - Encontro da comunicação da Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e
Sustentáveis, em Brasília.
• 11/4 - Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região centro-oeste de São Paulo.
• 16/4 - Realização do seminário Arborização Urbana no Município de São Paulo. A iniciativa foi do
Grupo de Trabalho (GT) Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo.
• 16/4- Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região central de São Paulo.
• 22/4 - Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região norte.
• 24/4 - Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região Leste de São Paulo.
• 27/4 - Participação no evento de lançamento do aplicativo “Legislando”, uma iniciativa da ONG
Meu Rio por meio da Rede Nossas Cidades.
• 28/4 - Palestra no Encontro Nacional do Trabalho Flexível - alternativa ou necessidade das
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organizações?, promovido pela INOVA e com o apoio da Associação Brasileira de Recursos
Humanos.

MAIO
• 5/5 - Apoio à proposta, encaminhada ao Senado e idealizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor), que diz NÃO ao fim da rotulagem de alimentos transgênicos.
• 5/5 - Participação no São Paulo +SocialGood - A dialogue about the global sustainable development,
evento promovido pelo Conselho da Fundação das Nações Unidas, em São Paulo.
• 7/5 - Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região oeste.
• 12/5 - Oded Grajew recebe prêmio do Banco Mundial como liderança global na promoção do
compromisso social da sociedade, empresas e governo.
• 14/5 - Realização de oficina voltada aos conselheiros participativos para instruções de uso do
sistema “De Olhos nas Metas”, região sul.
• 14/5 - Participação no workshop “Tecnologias Digitais, Participação Popular e Gestão Pública”,
em São Luis do Maranhão;
• 16/5 - Participação de debate promovido pelo Movimento Nossa Brasília para para discutir
desafios e projetos para tornar a cidade mais justa e sustentável.
• 18/5 - Realização, por meio da Rede de Transparência e Participação Social (RETPS), do evento
“Debatendo a Lei de Acesso à Informação: usos e potencialidades no combate à corrupção”.
• 19/5 - Em seu aniversário de oito anos de atuação, a Rede Nossa São Paulo lançou a versão
atualizada do Mapa da Desigualdade na cidade. Com base em dados econômicos e sociais, o
Mapa da Desigualdade revela os melhores e piores indicadores por distrito. O evento também
incluiu uma apresentação sobre a evolução dos indicadores da cidade nas mais diversas áreas,
como educação, saúde, meio ambiente etc. Outro destaque da atividade foi o lançamento do
acervo da Rede Nossa São Paulo, com exibição de vídeo e divulgação de material e plataforma
digitais. O acervo, onde estão registrados o histórico e os documentos da organização, ficará
disponível aos internautas para consultas e estudos.
• 19 a 21/5 - Participação no Smart City Business America, evento realizado em Curitiba.
• 26/5 - Participação na reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente da FIESP, em São Paulo.
• 28/5 - Capacitação do PCS para a sociedade civil, em Cajamar (SP).
• 28/5 - Realização do debate sobre Reforma Política, com transmissão ao vivo pela internet.
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Na Mídia
Números Clipping
No período de maio de 2014 a maio de 2015, foram contabilizadas 1.262 matérias publicadas em
veículos impressos ou online de todo o País que mencionam nominalmente a Rede Nossa São Paulo
e/ou o Programa Cidades Sustentáveis.
Parcerias com a mídia
•

Parceria na divulgação do Fórum de Sustentabilidade, promovido pelo jornal Folha de S. Paulo.

•

Parceria na realização do Projeto Repórter do Futuro, promovido pela Oboré Projetos Especiais
em Comunicações e Artes.

•

Parceria na divulgação do seminário Metrópoles Brasileiras: O Futuro Planejado, parte da
série “Diálogos Capitais”, realizada pela Revista Carta Capital;.

•

Participação na Semana de Jornalismo Ambiental promovida pelo Grupo Estado;

•

Parceria com a Rede Globo para veiculação gratuita, em âmbito nacional, de filme produzido
para divulgar a Conferência Internacional Cidades Sustentáveis.

Redes sociais
Rede Nossa São Paulo
Twitter @nossasaopaulo
13,8 mil seguidores

Facebook.com/nossasaopaulo
8.170 curtidas

Programa Cidades Sustentáveis
Twitter @cidsustentaveis
22,6 mil seguidores

Facebook.com/programacidadessustentaveis
36.361 curtidas

19

Relatório de acessos
Relatório de acesso ao portal www.nossasaopaulo.org.br (número de visitas anuais)

Dados contabilizados até o dia 01/06/2015 pela métrica de estatísticas do Google Analytics visualizações de páginas e usuários anuais.

Relatório de acesso ao portal www.cidadessustentaveis.org.br (número de visitas anuais)

Dados contabilizados até o dia 01/06/2015 pela métrica de estatísticas do Google Analytics visualizações de páginas e usuários anuais.
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Balancete de verificação
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

CONTAS DE RESULTADO
TOTAL DE RECEITAS (Soma dos itens I a IX)

-R$ 293.054,25
-R$ 3.611.819,59

I. CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO ORGANIZACIONAL

-780.480,00

II. RECURSOS FUNDAÇÃO FORD         

-203.062,52

III. RECURSOS BID

-80.228,00

IV. CAF

-111.600,00

V. RECURSOS FUNDAÇÃO AVINA          

-578.659,72

VI. RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU
VII. RECURSOS INSTITUTO ETHOS
VIII. OUTRAS RECEITAS         

-1.333.333,30
-50.000,00
-2.545,00

IX. OPEN SOCIETY     

-157.010,00

X. PATROCINIO A CONFERENCIA

-250.000,00

XI. INSTITUTO B. E J. LAFER    

-40.000,00

XII. PORTICUS

-18.406,87

XIII. RECEITAS COM GRATUIDADES
TOTAL DE DESPESAS (Soma dos itens I, II e III)

-6.494,18
R$ 3.583.135,05

I. DESPESAS COM PESSOAL           

2.704.811,66

1. FUNCIONÁRIOS

2.697.113,08

1.1 SALÁRIOS

1.476.383,29

1.2 13º SALÁRIO

136.002,37

1.3 FÉRIAS

189.118,51

1.4 AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS

60.186,69

1.5 I N S S

453.051,63

1.6 F G T S

192.487,03

1.7 PIS
1.8 ASSISTÊNCIA MÉDICA
1.9 VALE TRANSPORTE
1.10 VALE REFEIÇÃO

17.396,55
108.871,91
389,43
44.287,70

1.11 EXAMES MÉDICOS

645,42

1.12 OUTRAS DESPESAS

3.272,88

1.13 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
1.14 AUXÍLIO CRECHE
1.15 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA

12.588,27
2.342,00
89,40

2. ESTAGIÁRIOS

7.698,58

2.1 BOLSA AUXILIO

6.866,66

2.2 SEGURO
2.3 VALE TRANSPORTE

21,92
810,00

II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO

504.679,19

1. ESCRITÓRIO

161.809,17

1.1 ALUGUÉIS DOS CONJUNTOS

97.691,88

1.2 CONDOMÍNIO

26.480,16

1.3 IPTU

5.510,00

1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS

1.530,00
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1.5 DEPRECIAÇÃO
1.6 BENS DE USO PERMANENTE
1.7 DOAÇÕES
1.8 AMORTIZAÇÃO
2. MATERIAIS E SERVIÇOS
2.1 ENERGIA ELÉTRICA

11.240,67
996,07
12.750,00
5.610,39
297.413,12
6.001,64

2.2 TELEFONE

30.839,42

2.3 SITE, CUSTOS INTERNET, EMAIL

36.612,48

2.4 MATERIAL ESCRITÓRIO

4.105,79

2.5 COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS

1.046,47

2.6 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

4.821,13

2.7 MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS

4.532,43

2.8 CARTÓRIO

641,81

2.9 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

31.691,35

2.10 ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA

18.804,00

2.11 MOTOBOY

2.937,00

2.12 CORREIOS, COURIERS

6.467,20

2.13 FOTOCÓPIAS

1.188,40

2.14 TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS

6.259,00

2.15 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
2.16 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.17 OUTRAS DESPESAS
2.18 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
3. TRIBUTOS GERAIS

975,00
138.660,00
150,00
1.680,00
45.456,90

3.1 TAXAS E LICENCAS

187,05

3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

170,98

3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS
3.4 INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS

44.903,87
195,00

III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

373.644,20

1. REPRESENTAÇÃO

126.703,03

1.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL

2.305,13

1.2 TRANSPORTE TERRESTRE

26.154,06

1.3 TRANSPORTE AÉREO

48.801,13

1.4 PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTO

10.036,29

1.5 ALIMENTAÇÃO

23.033,97

1.6 HOSPEDAGEM

16.720,67

1.7 OUTRAS DESPESAS
1.8 RECUPERACAO DE DESPESAS
1.9 SEGURO VIAGEM
2. EVENTOS

20,00
-472,50
104,28
16.869,54

2.1 ALIMENTAÇÃO

2.105,18

2.2 MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO

2.775,18

2.3 OUTRAS DESPESAS

5.495,00

2.4 CONSELHEIROS

6.494,18

3. COMUNICAÇÃO

205.690,63

3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)

76.500,00

3.2 CLIPPING

15.989,00

3.3 ANUNCIOS
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74,97

3.4 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS
3.5 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGAÇÃO
3.6 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

2.756,66
170,00
110.200,00

4. PUBLICAÇÕES

24.381,00

4.1 IMPRESSÃO

24.381,00

IV. RESULTADO FINANCEIRO
1. DESPESAS FINANCEIRAS

-264.369,71
5.921,57

1.1 DESPESAS BANCÁRIAS

5.921,57

2. RECEITAS FINANCEIRAS

-270.291,28

2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS

-233.920,82

2.2 OUTRAS

-110,46
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Realização:

www.nossasaopaulo.org.br

