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Assunto: Evento de lançamento do sistema
“De olho nas metas”.

”De Olho nas Metas” vai monitorar compromissos do executivo
O Observatório Cidadão de Piracicaba lança no próximo dia 30, quarta-feira, às 19h, no SESC (Rua
Ipiranga, 155), o módulo “De Olho nas Metas”, elaborado para monitorar os compromissos assumidos
pelo Prefeito junto a população durante a campanha. O novo módulo acompanhará 26 ações, nos temas:
meio ambiente, saneamento, mobilidade urbana, transparência e participação.
A partir dos compromissos eleitorais e das metas existentes, o Observatório criou indicadores e reuniu
informações que permitem avaliar em que medida as ações previstas em cada tema vem sendo
executadas. O Sistema, que será atualizado anualmente, será lançado junto com a avaliação do que foi
realizado pelo poder público até o final de 2013.
“Reforçando a linha de ação do Observatório oferecemos à população um novo mecanismo de
transparência e controle social das ações do poder público”, explica Renato Morgado e coordenador de
projetos do Imaflora.
A cientista social e professora da Unesp Carla Martelli, que também integra o Observatório Cidadão de
Piracicaba cita as promessas de campanhas dos candidatos e pergunta se quando eleitos é possível
saber se , de fato, são cumpridas. E vê no “ De Olho nas Metas” um instrumento que ajuda a responder a
essa questão“. Com o lançamento desse sistema O Observatório dá um importante passo para aproximar
a população da gestão pública municipal. Espero que essa inovadora iniciativa, fundamental para o
aprimoramento da nossa democracia, se multiplique em outros municípios do Brasil", enfatiza.
No lançamento do “ De olho nas Metas” , Américo Sampaio assessor do Programa Cidades Sustentáveis,
abordará o tema “ A importância das metas para a gestão pública e controle social” , antes do lançamento
oficial do sistema.
A programação, que conta com o apoio do IMAFLORA, Caterpillar, Sesc e Programa Cidades
Sustentáveis, está disponível abaixo:
Programação
19h00 - Abertura
19h10 - A importância de metas para a gestão pública e o controle social
Américo Sampaio - Programa Cidades Sustentáveis
19h50 - Lançamento do “De Olho nas Metas”
20h30 - Debate com os presentes
21h00 - Encerramento
Os ingressos serão distribuídos a partir das 18h00, na entrada do SESC.

Sobre o Observatório Cidadão de Piracicaba
O Observatório Cidadão é uma iniciativa conjunta da OAB-8ª Subseção de Piracicaba, Pira21, Florespi,
Imaflora, Casvi, Pasca e UNESP e conta com o apoio da Caterpillar, do Fundo de Cultura e Extensão da
Universidade de São Paulo e da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNESP. O Observatório tem
como objetivo instrumentalizar a sociedade para melhor compreensão e participação nos processos
decisórios locais e contribuir com o monitoramento, avaliação e aprimoramento das políticas públicas do
município. Saiba mais em: www.observatoriopiracicaba.org.br.
Sobre o Imaflora
O Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - é uma Organização Não
Governamental, sem fins lucrativos, que trabalha para promover a conservação e o uso sustentável dos
recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos setores florestal e agropecuário. Com atuação
nacional e participação em fóruns internacionais, foi fundado em 1995 e tem sede em Piracicaba, interior
de São Paulo. O Imaflora atua no município por meio do projeto Piracicaba Sustentável. O Piracicaba
Sustentável busca fortalecer e capacitar a sociedade, para que possa participar das políticas públicas
locais. Saiba mais em www.imaflora.org
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