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AMeta65foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META65ͲCriareimplantaraPolíticaMunicipalparaMigrantesedeCombateàXenofobia

META61ͲDesenvolveraçõespermanentesdecombateàhomofobiaerespeitoàdiversidadesexual

RelatodaMeta65

RelatodaMeta61

InauguradooprimeiroCentrodeReferênciaeAcolhidaparaImigrantesdeSãoPaulo(CRAI),frutodeparceria
com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS) e o Ministério da Justiça (MJ), com 150 vagas para
acolhimentodeimigrantes AtéAbril de2015haviamsidorealizados 1.025 atendimentos entre os serviçosde
acolhidaedereferência.

LançadooProgramaTranscidadania,noDiaNacionaldaVisibilidadeTrans(29/janeiro/2015),comoobjetivode
promoverosdireitoshumanosde100travestisetransexuaisemsituaçãodevulnerabilidadesocialapartirde
ações integradas de educação, saúde, trabalho e assistência social. Em Janeiro de 2016, após um ano do
ProgramaTranscidadania,foramanunciadas100novasbolsas,jáimplementadas.
Foramaindainaugurados4CentrosdeCidadaniaLGBT,naregiãodoArouche/República,emSantoAmaro,em
São Miguel Paulista e Parada Inglesa, visando reestruturar e expandir a rede de proteção social à população
LGBT a partir do trabalho de colaboradores das áreas do direito, psicologia, e serviço social propiciando
atendimentoadequadoàvítimasdeviolaçãodosdireitoshumanos.
Inaugurados 4 unidades móveis de atendimento ao público LGBT circulando nas regiões centro, norte, sul e
leste.
Realizadade4ParadasdoOrgulhoLGBTem2013,2014,2015e2016.
Realizadas ações de intervenção cultural e ocupação pela cidadania no Largo do Arouche com o
desenvolvimentodoprojeto#WikiPraça.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
DiversidadeSexual:designaasváriasformasdeexpressãodasexualidadehumanaHomofobia:ódioouaversãoquegeradiscriminação
e/ouviolênciacontrapessoaslésbicas,gays,bissexuais,travestisetransexuais(LGBT)

AMeta62foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamento

Realizado mutirão para inscrição de imigrantes e refugiados no Cadastro Único, porta de entrada para
programassócioassistenciaisdogovernofederal,comooBolsaFamília,MinhaCasaMinhaVida,TarifaSocialde
Energia Elétrica, Passe Livre e Carteira do Idoso. Nos dias de cadastramento, durante o Festival de Direitos
Humanosem2014foraminseridos374imigrantes.
Assinatura de Acordos de Cooperação com Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para promover a
bancarizaçãodeimigrantes.
Eleição de 20 imigrantes para os Conselhos Participativos, de 13 nacionalidades, em 19 Subprefeituras da
cidade,comparticipaçãode1700eleitores.
Realizaçãoda1ªConferênciaMunicipaldePolíticasparaImigrantes.Aconferênciafoiconstruídapormeiode
umacomissãocompostapor14organizaçõesdasociedadecivile14secretariasmunicipais.Participaramdela
695 pessoas de 28 nacionalidades difentes, que aprovaram 57 propostas e elegeram 50 delegados para a 1ª
ConferênciaNacionalsobremigraçõeserefúgio(COMIGRAR)
OfertadecursodeportuguêsàpopulaçãomigrantedeSãoPaulo:foram120vagasofertadasviaPRONATECem
2014; 60 vagas ofertadas pela Fundação Paulistana, e turma com 200 vagas em dezembro de 2015, pelo
PRONATEC.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

META62ͲImplantaraOuvidoriaMunicipaldeDireitosHumanos

Migrante:étodaapessoaquesetransferedeseulugarhabitualderesidênciaparaoutrolugar,regiãooupaís.

RelatodaMeta62
Instituído o Grupo de Trabalho de elaboração de instrumentos normativos e modelo de gestão da Ouvidoria
MunicipaldeDireitosHumanos,pelaPortaria088/SMDHC/2016.

Novocontrato156temcanaldeatendimentovoltadoexclusivamenteparaopúblicodaSecretariadeDireitos
Humanosparadenúnciadecasosdeviolaçãodedireitos.
A Ouvidoria faz conexão com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, vinculada à Secretaria de Direitos
HumanosdaPresidênciadaRepública,eseráointerlocutordoDisque100emâmbitolocal.
Por meio destes serviços, faz o recebimento e registro de violações a direitos humanos, orientações e
encaminhamentos,assimcomoomonitoramentodasviolações.AsinformaçõesdaOuvidoriapodemsubsidiara
basedoCentrodeInformaçõesemDireitosHumanos,relatórioseestudosparaofortalecimentodaspolíticas
públicasnomunicípio.OserviçoDisque100faráoencaminhamentodasdenúnciaslárecebidas.Combasenesta
parceriaserádesenvolvidoumsistemainformatizadodeencaminhamentodedenúnciasnaOuvidoriamunicipal,
que se dará a partir de módulos temáticos de tipos de violações de direitos, por exemplo, contra crianças e
adolescentes,populaçãoLGBT,idosos,denúnciasdetorturaeracismo.
Embuscadelocalparaimplantação,juntocomoBalcãodeAtendimento.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
OuvidoriadeDireitosHumanos:canaldeatendimentodiretoàpopulaçãopararecebimentodedenúnciassobreviolaçõesaosdireitos
humanoseencaminhamentoàrededegarantiadedireitos

AMeta63foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META63ͲImplementaraEducaçãoemDireitosHumanosnaredemunicipaldeensino

Xenofobia: preconceito que engendra discriminação e/ou violência contra pessoas migrantes principalmente em razão de sua origem
territorialdiversa.

AMeta66foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META66ͲFortalecerosConselhosTutelares,dotandoͲosdeinfraestruturaadequadaeoferecendo
políticapermanentedeformação
RelatodaMeta66
Criados 8 novos Conselhos Tutelares na cidade (subprefeituras Campo Limpo, Jaraguá, Itaquera, Cidade Líder,
CidadeTiradentes,Perus,Jaçanã,Ipiranga)eemfuncionamentodesdemarçode2016,comapossedosnovos
conselheiroseleitosnopleitodefevereirodomesmoano.
Entrega de Kits do Governo Federal aos 44 Conselhos Tutelares do Município (incluindo carro, geladeira,
bebedouro,impressorae5computadores)eformaçãodosnovosconselheirosrealizadas.
Efetivada a mudança de sede dos Conselhos Tutelares de Casa Verde e Pedreira para imóveis com melhores
condiçõesdefuncionamento.
Realizadaacontrataçãodeoperadoradetelefoniamóvelquegarantirádisponibilidadedetelefoniaparafinsde
plantãoatodososConselhosTutelares.
Realizada eleição dos 260 Novos Conselheiros Tutelares em fevereiro de 2016, com mandato 4 anos, em 380
pontos de votação distribuídos por toda a cidade. Ação contou com apoio das Secretarias de Governo,
CoordenaçãodeSubprefeituraseEducação.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta63
6.265educadoresdaredemunicipalformadosatéjulhode2016pormeiodeseminários,cursospresenciaiseà
distância.Foramqualificados650servidoresmunicipaisnotemadeeducaçãoemdireitoshumanos.
Realizado2ºPrêmioMunicipaldeEducaçãoemDireitosHumanos,incluindoacategoriaGrêmiosEstudantisem
2014,erealizadoo3ºPrêmioMunicipaldeEducaçãoemDireitosHumanosemdezembrode2015.

Conselho Tutelar: Conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregadopelasociedadedezelarpelocumprimentodosdireitosdacriançaedoadolescente.Entresuasatribuiçõesestão:atenderas
criançaseadolescentesvisandoaaplicaçãodemedidasespecíficasdeproteção,atendereaconselharpaisouresponsáveis,requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança e encaminhar ao Ministério Público
notíciadefatocontraosdireitosdacriançaouadolescente.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverumaculturadecidadania
evalorizaçãodadiversidade,reduzindoasmanifestaçõesde
discriminaçãodetodasasnaturezas.

Implantados4 Centrosde Educação emDireitos HumanosnosCEUsPêra Marmelo (oeste), São Rafael (leste),
JardimPaulistano(norte)eCasaBlanca(sul).
7ºFestivalEntretodosdeCurtaMetragememDireitosHumanosrealizadoem2014e8ºFestivalEntretodosde
CurtaMetragememDireitosHumanosrealizadoem2015
CadernodeOrientaçõese4cadernostemáticossobreEDHproduzidosedistribuídosparaescolas.
Formados300servidoresdaPrefeituradeSãoPaulonocursoFormaçãodosServidoresPúblicosMunicipaisem
DireitosHumanoseCidadania.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EducaçãoemDireitosHumanos(EDH):promoveaformaçãoparaacidadaniaeademocracia,atravésdoconhecimentoedoexercíciode
direitos.

AMeta64foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META64ͲCriaraComissãodaVerdade,daMemóriaedaJustiçanoâmbitodoExecutivomunicipal
RelatodaMeta64
RealizadoostrabalhosdaComissãoMunicipaldaVerdade,criadapelaLeiMunicipalnº16.012,de16dejunho
de2014,einstaladanoEdifícioRamosdeAzevedo,ondesituaͲseoArquivoHistóricodeSãoPaulo.Orelatório
final das atividades e levantamentos acerca das vítimas da violência do Estado durante o Regime Militar foi
publicadonoDiárioOficialdoMunicípionodia15dedezembrode2016.
SancionadaaalteraçãodologradourodoElevadoCostaeSilvaͲMinhocãoͲparaPresidenteJoãoGoulart,nodia
25de julhode2016.OprogramaRuasdeMemóriaprevê,ainda,alteraronomedemais de40ruas,pontes,
praçaseviadutosdeSãoPaulorelacionadosàditadura.
Identificação dosrestosmortais davalaclandestina de Perus:acordodecooperação firmado comSEDH/MJ e
UNIFESP. Já foram transportadas 433 caixas do cemitério do Araçá para o laboratório (de um total de 1049
caixas), sendo que 282 estão em análise por equipe multidisciplinar, seguindo metodologia de antropologia
forenseinternacional.
Continuidadedasaçõesnasáreasdeeducação,culturaemobilizaçãosocialparamarcarerefletirsobreoque
foiogolpepormeiodarealizaçãode12semináriosparaaformaçãodealunose1.160professoresemparceria
comasDiretoriasRegionaisdeEducação.Planejamentoeconstruçãoconceitualdasformações2015emcurso.
1.000kitsdoDireitoàMemóriaeàVerdadecontendopublicaçõesdereferêncianotemaadquiridos,dosquais
300 foram entregues para as Diretorias Regionais de Educação e todas as bibliotecas municipais, ônibusͲ
biblioteca,bosquesdeleitura,pontosdeleitura.O restantedoskitsfoidistribuídomedianteparticipaçãodas
escolasematividadesdeformaçãodeprofessoresorganizadaspelaSMDHCjuntoàs13DiretoriasRegionaisde
Ensinoaolongode2015.
Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura inaugurado no Parque do
Ibirapueradia08dedezembrode2014,noFestivaldeDireitosHumanos.


FórumSãoPauloDiverso(SMPIR)
OSãoPauloDiverso–FórumdeDesenvolvimentoEconômicoInclusivoéumainiciativadaSecretariaMunicipal
dePromoçãodaIgualdadeRacial(SMPIR)emparceriacomoBancoInteramericanodeDesenvolvimento(BID),
queobjetivacontribuirparaumdesenvolvimentosocioeconômicomaisigualitárionacidadedeSãoPaulopor
meiodacriaçãodemaisoportunidadesparaapopulaçãoafrodescendente.
Ainiciativabuscafomenterpolíticasinclusivaseestimularempresasparaacriaçãodeaçõesafirmativasemsua
gestão interna e em suas relações com stakeholders externos. O Fórum também pretende promover uma
articulação entre empresas, empreendedores afrodescendentes, e representantes do poder público para a
ampliaçãodaofertadeempregoseacriaçãodenovosnegócios.


Lei 15.939/2013 que criou o sistema de cotas raciais para 20% das vagas de cargos efetivos,
empregospúblicosecargosemcomissão(SMPIR)
Decreto54.949de21demarçode2014,posteriormenteaperfeiçoadopeloDecreto57.557de21dedezembro
de 2016, regulamentou a lei 15.939/2013 que criou o o sistema de cotas raciais para ingresso de negros no
serviçopúblicomunicipal,reservando20%dasvagasparaoscargosefetivos,empregospúblicoseoscargosem
comissão. No decreto está prevista a criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, responsável pela
compilação de dados, avaliação dos resultados, acompanhamento e proposição de medidas para o efetivo
cumprimentodalei.
Além disso, a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com o apoio do Banco Interamericano
(BID),firmouumaparceriacomInstitutoEthosparacontribuirparaarealizaçãodepesquisaedapublicaçãodo

“PerfilSocial,RacialedeGênerodas500MaioresEmpresasBrasileirasesuasAçõesAfirmativas–Perfil2014.O
materialcontarácomrecorteespecíficoparaasempresassituadasnacidadedeSãoPaulo,tendoemvistaque
nas 500 maiores empresas brasileiras apenas 5% dos cargos executivos são ocupados por homens negros. A
desigualdadeémaiorentreasmulheresquealcançamsomente0,6%.


Definiçãodetermostécnicosparaameta
ComissãodaVerdade:temcomoobjetivoexaminareesclarecerasgravesviolaçõesdedireitoshumanospraticadasnomunicípiodeSão
Paulonoperíodode1964a1988,afimdeefetivarodireitoàmemóriaeàverdadehistórica,àluzdaComissãoNacionaldaVerdade,
instituídapelaLeiFederal12.528/2011
Sítiosdememória:sãolocaisqueestiveramdealgumaformarelacionadosàsviolaçõesdedireitoshumanosocorridasduranteoperíodo
militaroulocaissimbólicosescolhidosparaprestarhomenagensaosmortosedesaparecidosduranteesseperíodo.Nesseslugaresserão
construídos memoriais para resgatar e registrar esses fatos, entre os quais monumentos, centros de reflexão, placas de identificação,
entreoutros.

ValorizaçãodaCulturaIndígena(SMPIR)
Desde 2013, vem sendo realizada a formação continuada dos educadores e coordenadores indígenas guarani
dosCEII/CECI,envolvendoaequipepedagógicaqueatuanosCEII/CECI:coordenadoresculturais;coordenadores
educacionais; educadores indígenas; educador de informática; auxiliares escolares, com encontros mensais,
atingindo60integrantesdaequipepedagógicae300criançasmatriculadasnoCEII/CECI.
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