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AMeta44foiexecutadaem116%ͲMetaestáSuperada
META 44 Ͳ Implementar 2 novos espaços de convivência e 8 novos serviço de proteção social a
criançaseadolescentesvítimasdeviolência

sábado, 31 de dezembro de 2016

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentroOlímpicodeTreinamentoePesquisa:Equipamentovoltadoaoesportedealtorendimento,nosmoldesdeumclube,comfocoem
esportesolímpicos,tendocriançasejovensparticipandodasprincipaiscompetiçõesmunicipais,estaduais,nacionaiseatéinternacionais,
semnenhumcustoparaatletasouseuspais.
Centro Olímpico de Iniciação e Formação: Equipamento que permite o treinamento de modalidades olímpicas em suas categorias de
base/formaçãocomrecursohumanoscompatíveisemetodologiautilizadapeloCentroOlímpicodeTreinamentoePesquisa.

RelatodaMeta44
Foramimplantados9ServiçosdeProteçãoe2EspaçosdeConvivênciaparaCriançaseAdolescentesVítimasde
Violência
As subprefeituras beneficiadas são: Guaianases, Jaçanã, Penha, Parelheiros, São Mateus, Sapopemba, Vila
Prudente,FreguesiadoÓ,Butantã,CasaVerdeeSé.

AMeta46foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META46ͲCriar1ParquedeEsportesRadicais
RelatodaMeta46

Definiçãodetermostécnicosparaameta
ServiçodeProteçãoàcriançaeadolescentevítimadeviolência:(SPVV)serviçoreferenciadoqueofereceumconjuntodeprocedimentos
técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de
violênciadoméstica,abusoouexploraçãosexual,bemcomoaosseusfamiliares,proporcionandoͲlhescondiçõesparaofortalecimentoda
autoͲestima, superação da situação de violação de direitos e reparação da violência vivida. Espaços de convivência para crianças e
adolescentes: (ECCA) serviço que visa acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um espaço
alternativodesociabilidadeentrearuaeoterritóriodeorigemdafamília.



OCentrodeEsportesRadicaisfoiinauguradoemmarçode2016econstituiͲsecomooprimeirodogênerona
cidadedeSãoPauloeumdosmaioresdaAméricaLatina,comumaáreade38milm².Oespaço,comcircuitose
pistasparadiferentesmodalidades,évoltadoparapráticadeskate,bikeBMX,patinsinline,patineteeparkour.
Com investimentos de R$ 13,4 milhões, conta ainda com ciclovias, pista de caminhada, área para shows e
playground,emlocaldefácilacesso,naMarginalTietê,tornandoͲsemaisumespaçodelazerediversãoparao
paulistano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeImplantarumPrograma
TerritorializadodePrevençãoeProteçãoàsVítimasda
Violência.
Integrarossistemasdesaúdeeassistênciasocialnoquerefereànotificaçãodesituaçõesdeviolação
eviolência.(SMADS)
Publicação de portaria 1300/2015ͲSMS_G de institucionalização dos Núcleos de Prevenção de Violência em
todososserviçosdeSaúdedoMunicípio.(DefiniçãoͲONúcleodePrevençãodeViolência(NPV)correspondeà
equipe de referência do Serviço de Saúde responsável pela organização do cuidado e articulação das ações a
seremdesencadeadasparaasuperaçãodaviolênciaepromoçãodaculturadepaz).Elaboraçãoepublicaçãodo
DocumentodaLinhadeCuidadodeatençãointegralaSaúdedaPessoaemSituaçãodeViolênciaFoielaborado
um projetode educação permanente que teve início em agosto de 2016 envolvendo aproximadamente 4 mil
profissionaisdarededasaúdedetodosospontosdeatenção.Aindanasaúdetemososistemadevigilânciade
acidentes (SIVA) e violência (SINAN), que formam um banco de dados importante com relação aos casos de
violência.Estebancodedadoscontribuíparaaconstruçãodepolíticasparaosetor,alémfavoreceasaçõesde
assistência.

ParquedeEsportesRadicais:Skate,BMXePatinsinline,nasmodalidadesStreet,ParkeVertical,nosníveisdeLazer,RecreaçãoeAlto
Rendimento,alémdeumlocalpararecebereventosrelacionados.

AMeta47foiexecutadaem63%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META47ͲPromoverapráticadeatividadesesportivas,recreativasedelazerpor24horasaosfinais
desemanasnas32subprefeituras
RelatodaMeta47
OprogramaRevirandoaViradatemcomoinovaçãoaopçãodapráticaesportivaemhorárioalternativo,poisos
equipamentos contemplados permanecem abertos no período noturno dos sábados até o final da tarde de
domingo,comprogramaçãoininterrupta.ProfissionaisdeEducaçãoFísicaacompanhamasatividadesnoturnase
apresentamprogramaçãoparaoperíodo.
Oprojetofoiimplantadoem20diferenteslocais,beneficiandoentre400a2000pessoasporequipamento.
Outras12subprefeituranãoforamatendidasporfaltadepúbliconamadrugada.
São oferecidas atividades de esportes, lazer e recreação como por exemplo  futebol, vôlei, jogos e atividades
lúdicas.Aequipedesuportecontacomsegurança,limpezaemonitores.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
RevirandoaVirada:aberturadasunidadedaSecretariaMunicipaldeEsportes(centroeducacionais,balneários,minibalneário,estádiose
parques)para24hdeesportesduranteosfinaisdesemana.

AMeta48foiexecutadaem106%ͲMetaestáSuperada



SMADS–Desaparecidos(SMADS)
Serviço pioneiro desenvolvido pela SMADS, que possibilita o reencontro de pessoas desaparecidas na capital
paulistacomseusfamiliares.OsistemafuncionaatravésdocruzamntodoscadastrodosCentrosdeAcolhidada
Prefeitura com os dados disponibilizados pelo Ministério Público, Polícia Civil e Secretaria da Saúde sobre
pessoasdesaparecidas.


CentrodeDesenvolvimentoSocialeProdutivoparaJovenseAdultos(CEDESP)(SMADS)
UmserviçoquesofreualteraçãodetipificaçãodiantedaanálisedaSecretariafoioCentrodeDesenvolvimento
SocialeProdutivoparaJovenseAdultos(CEDESP),quepassouaserumserviçodeconvivência,comtrabalhode
fortalecimentodevínculosfamiliares,sociaisecomunitários,emadiçãoàsuacaracterísticadeformaçãoparao
mundodotrabalho.Foramimplantados30CEDESP.OtrabalhodediagnósticodaSecretariadetectouqueem
muitos Centros para Juventude havia uma demanda por esse tipo de serviço, o que levou à reorientação dos
serviçosemdiversosterritórios.


CriaçãodeUnidadeMóveldeatendimentoàmulhervítimadeviolência(SMPM)
TrataͲse de ônibus especialmente adaptado que realiza atendimento multiprofissional nas regiões mais
distantes do municípioe que já realizou mais de 450 atendimentos individuais e cerca de 23.000 orientações
gerais,tendovisitadomaisde280bairros.


CriaçãodosCentrosdeReferênciadaMulher(SMPM)

META48ͲRequalificar50equipamentosesportivosentreCentrosDesportivosdaComunidade(CDC)
eClubesͲEscola

RelatodaMeta48
Por requalificação entendeͲse reforma básica e, quando possível, implantação de novos serviços e/ou
equipamentos. Foi composto um grupo intersecretarial para identificar os CDCs que poderiam passar pela
requalificaçãoeparadefiniraintegraçãodesseCentroscomequipamentosdeoutrasáreas,comoeducaçãoou
saúde,porexemplo.


52equipamentosesportivospassaramporreformasestruturaiseoutros120porpequenasreformas.Umdos
equipamentoséoantigoClubedeRegatasTietê,quefoireformadoereabertoparaapopulaçãoduranteEvento
ViradaEsportivaem20/09/2014.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ClubeDesportivodaComunidade(CDC):unidadesesportivasemterrenosmunicipais,masdeadministraçãoindireta.Agestãodoespaço
é feita por entidades da comunidade local com reconhecida vocação para o trabalho esportivo, legalmente constituídos em forma de
associaçãocomunitáriaoueleitospelaprópriapopulaçãodobairro.Sãomenoresqueosequipamentosdiretamenteadministradospela
prefeitura.
Clube Escola: tem o objetivo de oferecer ao munícipe em idade escolar a oportunidade de participar das atividades esportivas,
recreativasedelazer,nosClubesEsportivosMunicipais.
Clubes Esportivos Municipais: estruturas públicas que oferecem diversas atividades para a saúde, bemͲestar, lazer e recreação da
populaçãodetodasasregiõesdeSãoPaulo.

AMeta49foiexecutadaem22%ͲMetaestáEmandamento

CentrosdeReferênciadaMulher(CRMs)existentesforamcompletamentereformadosemodernizados.OCRMͲ
Casa Eliane de Grammont, na Vila Clementino; CRM Ͳ Casa Brasilândia; CRM – “Onoris Ferreira Dias” em São
MiguelPaulistaatendendoaumareivindicaçãohistóricadasmulheresdaregiãoeoCRMdeCapãoRedondo,
tambémfortereivindicaçãodasmulheresnaregiãosuldacidade.Essesnovosserviçostrazemcomodiferencial
a ampliação de seu escopo de atuação atrelando o desenvolvimento de ações de promoção da autonomia
econômica e cidadania das mulheres ao atendimento dos casos de violência. A fim de respeitar as
especificidadeslocaiseadiversidadedasmulheresdecadaregião,todososnovosserviçosdaSMPMterãoseu
atendimentorealizadoporentidadeslocaisparceirasconveniadas.


InstituiçãodoProgramaGuardiãMariadaPenha(SMSU)

META49ͲConstruir5CentrosdeIniciaçãoEsportivaͲCIE
RelatodaMeta49
4UnidadesdosCentrosdeIniciaçãoEsportivacomlocaldefinidoefontedefinanciamentogarantida.
As 4 unidades previstas estarão nas subprefeituras de Freguesia do Ó/Brasilândia, Campo Limpo, Lapa e Vila
Prudente.
A competência para licitação e construção de quatro Centros de Iniciação Esportiva (CIE) foi transferida para
SIURB/EDIF, que aguarda autorização do Ministério dos Esportes para início do processo. Não foi definido
terrenoparaoquintoequipamento.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Proteçãodemulheresemsituaçãodeviolência,pormeiodaatuaçãopreventivaecomunitáriadaGuardaCivil
Metropolitana.340Mulheresforambeneficiadas.Capacitação: oferta de cursoparaservidoras/esdaGCMde
formaçãodemultiplicadoresemenfrentamentodadesigualdadedegêneroeviolênciadoméstica.


Objetivo7:Promoverapráticadeatividadesesportivas,
recreativasedelazer


CIE:OCIEssãoinstalaçõespúblicasmultiesportivasparacriançasejovensinciaremapráticademodalidadesolímpicaseparaolímpicas,
localizadoemáreasdevulnerabilidadesocial,voltadosàiniciaçãoesportivaeaoesportedealtorendimento,estimulandoadetecçãode
talentoseaformaçãodeatletas.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodePromoverapráticadeatividadesesportivas,
recreativasedelazer.

AMeta45foiexecutadaem69%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação


ClubeEsporteNáuticoGuarapiranga(SEME)

META45ͲAmpliaremodernizar1CentroOlímpicodeTreinamentoePesquisaeconstruir1Centro
OlímpicodeIniciaçãoeFormação
RelatodaMeta45
Desdemarço de 2014,Centro Esportivo Municipal Joerg Bruder, emSanto Amaro, passou asermantidopelo
InstitutoPenínsula.UmaparceriaviabilizouaimplantaçãoFoiimplantadonoCentroEsportivoMunicipalJoerg
BruderumNúcleodeAltoRendimentovoltadoparainiciaçãoeformaçãodeatletasemparceriacomoInstituto
Península,queficaresponsávelpelagestãodoespaçoporumperíodoinícialde5anos.

Umanovaáreadelazerantesfrequentadaporaproximadamente60pessoaspormês,foiinauguradaem19de
novembrode2016paraatenderosmoradoresdofundãodoM’BoiMirim,naZonaSul.Localizadoàsmargens
darepresaGuarapiranga,noJardimHorizonteAzul,oClubeEsportivoNáuticoGuarapirangaofereceatividades
esportivasedelazerdegraçaparatodaacomunidade.
O Clube foi adquirido pela Prefeitura em julho deste ano, quando foi assinado acordo junto à Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, antiga proprietária. Para a desapropriação, foram investidos
quaseR$11milhões.

OCentroOlímpicodeTreinamentoePesquisadeSãoPaulo(COTP)éumequipamentodereferêncianoBrasil.
Voltadoaoesportedealtorendimento,oCOTPjáexistentepassouporimportantesreformas.
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