Memorando 457/2018 – llima – SMF
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SMF
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assunto: “ODS 4 e 5 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE / IGUALDADE DE GÊNERO”.
Servimo-nos do presente para encaminhar para vosso
conhecimento e posterior verificação das metas do
ODS 4 e 5 quando comparadas com as ações e
programas em execução pela gestão municipal, uma
vez que haverá fiscalização por parte do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – TCESP,
que criou o Observatório do Futuro em conjunto com o IEG-M – Índice de Efetividade
da Gestão Municipal, conforme segue:
Desde 2000, houve enorme progresso na promoção do acesso universal à educação
primária para as crianças ao redor do mundo. Para além do foco na educação básica,
todos os níveis de educação estão contemplados no objetivo de desenvolvimento
sustentável 4, que enxerga como fundamental a promoção de uma educação inclusiva,
igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável.
A promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo,
que visa ampliar as oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do
desenvolvimento.

As metas do Objetivo 4 são:
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes;
4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que estejam prontos para o ensino primário
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade;
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo;
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de
acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis,
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de
vulnerabilidade;
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens
e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática;
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4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio
da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania
global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável;
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e
sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos;
4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo
disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular, os países de menor
desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países
africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de
tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos
em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento;
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive
por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento

Naquilo que couber, dentro de vossa pasta municipal, verificar o atendimento ao
ODS 5 – Igualdade de Gênero que tem como Objetivo: Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, conforme segue:
A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a
construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. O esforço de
alcance do ODS 5 é transversal à toda Agenda 2030 e reflete a crescente
evidência de que a igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores no
desenvolvimento sustentável.
Muitos avanços em termos de assegurar melhores condições de vida a
mulheres e meninas são um importante legado dos ODM. Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável visam intensificar estas realizações, não
apenas nas áreas de saúde, educação e trabalho, mas especialmente no
combate às discriminações e violências baseadas no gênero e na promoção do empoderamento de
mulheres e meninas para que possam atuar enfaticamente na promoção do desenvolvimento
sustentável, por meio da participação na política, na economia, e em diversas áreas de tomada de
decisão.
O desenvolvimento sustentável não será alcançado se as barreiras tangíveis e intangíveis que
impedem o pleno desenvolvimento e exercício das capacidades de metade da população não forem
eliminadas.

As metas do Objetivo 5 são:
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e
meninas em toda parte;
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;
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5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e
de crianças e mutilações genitais femininas;
5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção
social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da
família, conforme os contextos nacionais;
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida
política, econômica e pública;
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de
Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão;
5.a Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos
econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras
formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de
acordo com as leis nacionais;
5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres;
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos
os níveis
Caso alguma das metas afetem outras Secretarias Municipais, entrar em
contato com a mesma para as devidas providências.
Siga para verificação quanto as providências cabíveis por esta municipalidade,
com a finalidade de atendimento ao objetivo e suas metas, assim como cumprimento
integral do IEG-M do TCESP. Prazo: 20/07/2018.
Aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Bragança Paulista/SP, 02 de julho de 2018

Luciano Aparecido de Lima
Secretário de Finanças

PROF. AMAURI SODRÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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