Café Hacker SPCopa 2014
Devolutiva sobre demandas apresentadas e próximos passos
14 de fevereiro de 2014 – 10h00 a 13h00
Local: Auditório da Biblioteca Mário de Andrade
Ao final de cada encontro da série “Café Hacker”, a Controladoria Geral do
Município (CGM) e o órgão ou entidade pública parceiro no evento se
comprometem a sistematizar as contribuições apresentadas, dar retorno sobre as
demandas e indicar um plano de ação com os próximos passos para que as
sugestões sejam implementadas.
No dia 26 de fevereiro, foi promovida pela Controladoria Geral do Município (CGM)
e pelo Comitê Especial para a Copa do Mundo de 2014 (SPCopa) a 9ª edição do
evento, que recebeu representantes de diferentes segmentos da sociedade civil.
Como nas oportunidades anteriores, a proposta da atividade foi desempenhar um
trabalho tripartite, no qual cada entidade participante expõe suas demandas e
dificuldades, para discuti-las com os demais e receber sugestões para superá-las.
Seguindo o padrão implantado nas demais devolutivas, esta edição sistematiza as
contribuições apresentadas durante o Café Hacker SPCopa conforme sejam
“Perguntas e Respostas sobre Dados Já Disponíveis”, “Sugestões de
aprimoramento” ou “Demandas por novas informações”.
O vídeo com o registro do evento na íntegra está disponível no site
www.CafeHackerSP.org.
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Os números entre colchetes indicam o autor das questões durante o evento, de acordo com a
lista de intervenções disponível no final deste documento.

I. DADOS JÁ DISPONÍVEIS: PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Onde haverá remoção de moradores? A comunidade Vila da Paz será
removida por conta da Copa?[1]
Resposta (Júlio): A única relação entre a Comunidade Vila da Paz e a Copa do
Mundo é a proximidade com o Estádio. Aquela é uma área de risco e deve haver uma
remoção, mas pode ocorrer mesmo depois da competição.
2. Quando a página de transparência da copa foi reformulada?[7]
Resposta (Júlio): Ele ainda está sob reformulação, mas fizemos alterações
significativas, com orientação da CGM, há cerca de dois meses (em dezembro de
2013).
3. Apresentação das propostas de realocação das populações que precisarão
ser removidas dos locais onde moram para a execução das obras da Copa.[1, 3]
Resposta Atualizada: Além do caso da Comunidade Vila da Paz (citada na Questão
nº 1) não há projetos de remoção ligados à Copa do Mundo. Com relação a esta
Comunidade, segue a ata referente aos compromissos firmados em 30/04/2014 entre
a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Sabesp, a AES Eletropaulo, a Caixa Econômica
Federal. A ata está disponível em PDF: http://bit.ly/AtaVilaDaPaz
4. Como o projeto de revitalização do Anhangabaú, firmado entre a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e o Banco Itaú, está relacionado
com a Copa do Mundo? Por que ele só pode ser acessado presencialmente? [5]
Resposta (José Carlos): Este projeto não está ligado à Copa. A empresa que ganhou
a licitação para realizar a Fan-Fest construirá uma passarela, e terá despesa própria,
mas não há relação com as obras de revitalização do Vale do Anhangabaú.
Resposta (Fabiano): Desde a recente reformulação da lei de acesso à informação
(DECRETO Nº 54.779, DE 22 DE JANEIRO DE 2014), qualquer cidadão pode solicitar,
através do Serviço de Acesso à Informação, o acesso a contratos públicos, sem a
necessidade de justificativa.
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II. SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO
1. Maior divulgação do Café Hacker e dos portais de transparência como
espaço de informação na cidade. [4]
Resposta: Os Cafés Hackers são divulgados na página da Controladoria Geral do
município
no
Portal
da
Prefeitura
de
São
Paulo
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/coordena
doriadepromocaodaintegridade/)
no
blog
do
Café
Hacker
Sp
(http://cafehackersp.org/) e nos perfis da CGM nas redes sociais Facebook e Twitter.
2. Uso de software e sistema operacional livre para o café hacker. [1]
Resposta: O Blog do Café Hacker está funcionando em uma plataforma aberta
(Wordpress). Também há um esforço para o uso de arquivos em formatos abertos, e a
Controladoria tem adotado essa política internamente para a divulgação de
documentos.
3. Acompanhar as ações propostas pelo comitê Integral pela proteção Integral
a crianças e adolescentes nos mega-eventos. [1, 2, 3, 4]
Resposta: A Prefeitura de São Paulo está plenamente conectada à campanha
nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República chamada
“Não Desvie o Olhar” de enfrentamento a violência contra a criança e o adolescente.
4. Apresentação de dados referentes aos impactos das obras. [1]
Resposta: Os impactos referentes às obras realizadas estão todos na Página da
Transparência da SPCopa: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
copa/transparencia/
5. Divulgar informações sobre as obras referentes à Copa do Mundo realizadas
por outras esferas do poder público além da Prefeitura. [1]
Resposta: cabe à Prefeitura divulgar informações sobre ações de sua competência.
Para mais informações sobre outras esferas, é possível acessar a página de
Transparência da Copa mantida pelo governo federal:
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014
6. Divulgar informações sobre as rotas para os eventos da Copa [3]
Resposta: As chamadas “Rotas Protocolares” estão todas descritas na Página da
Transparência da SPCopa: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
copa/transparencia/index.php?p=164830
7. Destacar para os gastos gerais da Copa, desagregados por áreas temáticas, e
comparados com os gastos referentes aos outros setores sob administração da
Prefeitura, como Educação, Saúde etc. [6]
Resposta (Fabiano): Este é um ponto delicado, pois, se o poder público passa a
oferecer informações sintetizadas, apresentando histórias a partir de seus
levantamentos, as informações que produz tendem a ser vistas como enviesadas. É
importante que as informações sejam legíveis para a população, e a primeira
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sugestão apresentada parece facilitar a compreensão, mas é necessário que o poder
público divulgue os dados de forma bruta para garantir o acesso direto à informação
pública.
8. Expor uma tabela sintética que apresente a Copa em Números, com
informações como o custo geral do estádio, seu custo por assentos e o total de
investimentos em obras de mobilidade urbana, por exemplo. [7]
Resposta (Júlio): Já há uma tabela com todos os recursos utilizados para obras na
região do entorno da Arena Corinthians, em Itaquera, que está disponível na Página
da Transparência da SPCopa (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
copa/transparencia/index.php?p=164832). No decorrer ou logo após o evento, assim
que todos os recursos e investimentos já tiverem sido executados será feita uma
tabela final.
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III. DEMANDAS POR NOVAS INFORMAÇÕES
1. Foi dado prosseguimento ao Plano Cidades da Copa ? [4]
Resposta: O projeto Cidades da Copa está em pleno funcionamento em todo o Brasil.
A Prefeitura de São Paulo, assim como praticamente todas as outras cidades-sede da
Copa, deu apoio institucional ao projeto, visto que ele é gerenciado por atletas de
renome nacional e internacional, mas não tem nenhuma responsabilidade com
relação à sua execução.
2. Como os esforços pela copa impactam a secretaria de educação?[4]
Resposta: O concurso Capa de Caderno, promovido pela Secretaria de Educação de
São Paulo de 2013 teve como tema “Copa do Mundo 2014 - O que mais rola além da
bola?”.
3. Como é composta a comissão de atas?[3]
Resposta: Todas as reuniões realizadas pela SPCopa com a sociedade civil foram
documentadas através da atas que estão disponíveis em diversas áreas da Página da
Transparência da SPCopa, conforme o assunto.
4. Os órgãos privados que foram beneficiados por recursos públicos para a
realização da Copa do Mundo estão submetidos às mesmas regras de transparência
que os órgãos do Estado?[8]
Resposta: A Lei de Acesso à Informação determina regras de transparência para
órgãos públicos ou entidades privadas que recebam recursos públicos. Neste último
caso, somente a transferência de recursos e as atividades do controlado celebrado
estão sujeitas a essas regras. No caso das ações da Copa do Mundo, todo o recurso
público aplicado ou transferido pela Prefeitura deverá ser publicizado. Todas as
informações estão disponíveis na Página de Transparência da SP Copa e serão
constantemente atualizadas:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/copa/transparencia/
5. Os custos para realização da Fan-Fest podem ser divulgados? [8]
Resposta (Júlio): As empresas que ganharam as parcerias é quem pagarão pelos
eventos. Eles divulgarão os gastos, à medida que forem acontecendo.
6. ==Off-topic: Transparência dos gastos do poder público com entidades de
assistência social.[6]
Resposta: Todos os contratos da Prefeitura estão disponíveis para consulta através
do Portal da Transparência. Assim como os convênios de outras secretarias, nesta
página também estão disponíveis a íntegra (a partir de 2014) e o extrato de cada
contrato realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social.
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Lista de intervenções
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Danilo[1]
Renata [2]
Sônia Maria [3]
Adriana [4]
Fabrício [5]
Dora [6]
Aírton [7]
Rodrigo [8]
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