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5 projetos da 1ª Edição participaram da última edição da Campus Party, em apresentação para o público. 15
projetossubsidiadospela1ªEdiçãodoVaiTecparticiparamda1ªArenadeInovação,ondeapresentaramsuas
propostas para o público. 24 proponentes ou membros de projetos aprovados na 1ª edição participaram de
cursosdeeconomiacriativaministradospelaADESAMPA.

Na segunda edição do programa VAI TEC foram realizados estudos visando desenvolver mecanismos para
aumentar a competitividade de projetos propostos pelo público preferencial do VAI TEC, a saber, jovens de
regiõesperiféricas,beneficiando71projetos.
OEditaltrouxealgumasalteraçõesnoscritériosepontosextras,demodoapossibilitarmaiorparticipaçãode
jovensdosdistritos/subprefeituraslocalizadasnaperiferiadacidade.Dosprojetosaprovadospelo2ºEdital,62%
foram propostospor pessoasdebaixa renda,contra 18%no1º Edital. Dos projetos aprovados pelo 2º Edital,
66%forampropostosporresidentesemregiõesvulneráveisdacidade,contra33%no1ºEdital.
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O Sistema de Áreas Verdes do Município (SISMAVE) é constituído pelo conjunto de espaços significativos
ajardinados e arborizados, de propriedade pública ou privada, necessários à manutenção da qualidade
ambientalurbanatendoporobjetivoapreservação,proteção,recuperaçãoeampliaçãodessesespaços.Nesse
sentido,odesenvolvimento de um sistema de contrapartidas que apoiaaconsolidação destemosaico,com a
ampliação da oferta de áreas verdes públicas à população, proporcionou a melhoria do bem estar social e
ambientalnacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Sistemadecontrapartida:Marcolegalqueestabelececritériosparaquegrandesempreendedoresprivadoscontribuamparaaampliação
deáreasverdesnomunicípiodeSãoPaulo.

AMeta84foiexecutadaem63%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META84ͲConcluirasfasesIIeIIIdoProgramadeMananciaisbeneficiando70milfamílias

Definiçãodetermostécnicosparaameta
VAITEC:Programadebolsasepremiaçãodeprojetoscomfoconaapropriaçãocríticadetecnologiasdeinformaçãoeculturadigital.

AMeta82foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META82ͲApoiaraimplantaçãodaUNIFESPedoIFSPnasZonasLesteeNorte,respectivamente
RelatodaMeta82

RelatodaMeta84
Consiste na execução de obras de infraestrutura para recuperação social e ambiental das bacias do
GuarapirangaeBillings,ampliandoredesdesaneamento,mobilidadeedrenagemurbana.
Foram beneficiadas 18.977 famílias por obras totalmente concluídas e 33.698 famílias beneficiadas por obras
emandamento.
AsobrasreferentesaFase2foramconcluídas;

A partir de uma articulação interfederativa, que contou com a participação efetiva da comunidade e dos
movimentos sociais, a Prefeitura criou as condições para que a Cidade de São Paulo ganhasse duas novas
unidadesdoInstitutoFederaldeEducaçãodeSãoPaulo–IFSP,oCampusdePiritubaeaunidadedeSãoMiguel.
Garantiu ainda o terreno e as condições para implantação do campus da Unifesp na Zona Leste, em Itaquera
(concessãoadministrativadeáreamunicipalemItaqueraͲpublicaçãodaLeinº15.736/2013).



Em2012,foifeitaumalicitaçãoparaobrasem8lotes,localizadosnaregiãodemananciais,totalizandoR$2,8
bilhões.Naquelemomento,existiamapenasprojetosbásicos.Paragarantiraexecuçãodessasobras,em2013,a
PrefeituradeSãoPauloassinouumtermodecompromissocomoGovernoFederalpararepassedeR$1bilhão
paraobrasdeinfraestrutura.Contudo,asempresasnão conseguiram aprovarosprojetosexecutivosnaCaixa
EconômicaFederalafimdeviabilizarorepassederecursos.Porisso,sófoipossívelfinalizarasobrasdafaseII
demananciaiseiniciarobrasdafaseIIIdemananciais.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara

Asintervençõesabrangeramosseguintesserviços:aberturadeviasparapermitirimplantaçãodeinfraestrutura
urbana e facilitar acessos, inclusive de ônibus, ambulâncias e de limpeza pública, coleta de lixo e resíduos;
sistema de drenagem, incluindo a canalização de córregos; consolidações geotécnicas em áreas de risco
(encostas),através daexecução de taludes,coberturasvegetaisparaestabilizaçãoeremoção dosimóveis em
situações de risco; execução de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto, inclusive as
ligações domiciliares; criação de áreas públicas de lazer, parques lineares e implantação de Equipamentos
Públicos.

realizaçãodoobjetivodepromoveracidadedeSãoPaulo
comocentrodetecnologiaeInovação.

Os projetos de cada intervenção são previamente discutidos com a população do assentamento precário,
inclusiveemreuniõesperiódicascomosConselhosGestores.Otrabalhosocialatuounoacompanhamentodas
obras,noreassentamentodasfamíliassrealocadas
Englobou a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos
moradoresaosserviçosurbanos,aconsolidaçãogeotécnicae/ouremoçõesemáreasderisco.



Definiçãodetermostécnicosparaameta

RedeseRuas(SES)
ParaestimularaocupaçãoemespaçospúblicosoprogramaRedeseRuaspromoveaçõesdeculturaeinclusão
digital nos espaços. Com investimentos de R$ 3,7 milhões, foram mais de 140 projetos inscritos e 59
selecionados, cujas ações ocorrem emtelecentros,praças doprograma WiͲFiLivre SPe PontosdeCulturade
SãoPaulo.Comissotivemosumprimeirolevantamentodosatoresquedesenvolvemaculturadigitaldacidade
de São Paulo. Atualmente são oferecidas oficinas sobre arte, tecnologia, educação, literatura, cultura e
cidadanianosespaços.Asegundafasedesseprogramaprevêaseleçãode47projetoscomprêmiosfomentode
R$50 a 70mil, quedeverão serdivididosnasseguintescategorias:RobóticaLivre, Midialivrismo, Intervenção
DigitaleFormaçãoemRedeparaqueasatividadescontinuemeenvolvammaispúblico.


FabLabLivreSP(SES)
A maior inovação da Prefeitura para promover a inclusão digital são os FabLab Ͳ Laboratórios de Fabricação
Digital,queoferecemaocidadãoapossibilidadededesenvolverideiasepropiciamaopequenoempreendedore
estudantes espaço para pôr em prática suas criações. Estes laboratórios oferecem à população acesso e
conhecimentoeoperaçãodeequipamentosavançadoscomoimpressoras3D,fresadorasecortadorasalaser,
alémdesoftwaresdemodelagemedesenho.
OsFAbLabsãoamaiorredepúblicadefabricaçãodigitaldomundo.Aprimeiraunidadefoientregueem2015,
noCentrodeFormaçãoCulturalCidadeTiradentes.Outras11entraramemoperaçãoem2016,emlocaiscomo
ChácaradoJockeyClub,GaleriaOlido,CentrodeConvivênciadeHeliópolis,CentroCulturaldaPenhaeCentro
CulturaldaJuventude.Atualmentesãooferecidos27cursosparaapopulação.

ProgramadeMananciais:Qualificaçãourbanísticaeoreconhecimentoformaldosassentamentosprecáriose/ouinformais,garantindoa
melhoriadaqualidadedevidadapopulaçãomoradoraemáreasdemananciais.

AMeta85foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META85ͲCriareefetivarumprogramadeincentivosfiscaisparaprédiosverdes
RelatodaMeta85
ProjetodeleidoIPTUVerde,queprevêreduçãodoimpostoparaprédiossustentáveis,assinado.
ForamrealizadosestudossobremodelosdeincentivosfiscaisnoBrasilenoexterior,bemcomoconsultasaos
maisimportantesatoresparaidentificaçãodastecnologiasesoluçõesdeconstruçõessustentáveisjádisponíveis
esuaevoluçãonotempo.
Estametanãopossuicustodeimplantação.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
IncentivosFiscais:Reduçãodacargatributáriaconcedidaacertasempresasemunícipesqueatendemacritériosprevistosemlei,como
objetivodeincentivarousodetecnologiasverdes.

AMeta86foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 86 ͲReadequar e requalificar com ações prioritárias 34 Parques e Unidades deConservação
Municipais



ReformulaçãodosTelecentros(SES)
Os antigos 159 Telecentros, que atendem cerca de 140 mil pessoas por mês, foram reformulados. Novos
contratos foram celebrados para o gerenciamento e de manutenção de computadores, mais econômicos,
trazendoaoscofrespúblicoseconomiadeaproximadamenteR$85milhõesemdoisanos.Ainfraestruturados
telecentros dentro dos CEUs passou a servir para viabilizar a Universidade Aberta do Brasil (UAB/UniCEU) e
fortaleceu a inclusão social por meio do Programa Operação Trabalho (POT), que passou a contar com 160
beneficiáriostrabalhandodentrodostelecentros.Alémdisso,acoordenaçãodos25telecentrosveioaintegrar
ocomitêgestordoPronatecnacidadeparaofertarcursosprofissionalizantesaoscidadãos.

RelatodaMeta86
Novos Parques Implantados: Guabirobeira Mombaça (2013), Jardim da Conquista (2013), Feitiço da Vila /
MoendaVelha(2015),Nebulosas(2013);RibeirãoOratório(2013),Sapopemba(2013),ChácaraJockey(2016).
Ametanãofoiintegralmenteatingida,poisofimdasreformasenvolverecursosalémdaesferamunicipal,com
isso optouͲse por reformar parques que careciam mais e angariar novas áreas verdes para o município sem
gastar recursos ou a baixo custo, foi o caso do Parque Municipal Chácara do Jockey, equipamento que foi
adquiridopormeiodacobrançadedívidaIPTU.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

TermodeCooperaçãocompaísesiberoamericanos(SMRIF)

Readequarerequalificar:Adequarerequalificarparquesimplantadosemaspectosprioritários,comoobrasdedrenagem,contençãode

A Prefeiturafirmou em 2013 um termo de cooperação com a Organização dos Estados Iberoamericanos para
Educação, Ciência e Cultura (OEI). TrataͲse de um acordo, com vigência de quatro anos, que visa criar uma
estruturadecooperaçãoentreasduasentidadesparaaformulaçãodeprogramasqueobjetivem,entreoutras
coisas,amelhoriadaeducaçãopúblicamunicipal,oincentivoàproduçãocultural,oapoioàinternacionalização
da produção científica e tecnológica e a superação das desigualdades socioeconômicas de populações
minoritárias.



córrego, encostas e taludes em erosão, acessibilidade e edificações de apoio (sanitários e guaritas). Instalação de bebedouros em
parquesjá
implantadosparaatendimentodasolicitaçãodoMinistérioPúblico.Instalaçãoereadequaçãodeplaygroundseequipamentosdeidosos
paraousodapopulação.

AMeta87foiexecutadaem206%ͲMetaestáConcluída
META87ͲImplantar32polosdeEducaçãoambiental,capacitandoesensibilizando120.000cidadãos

Objetivo14:Protegerosrecursosnaturaisdacidade,conservando
asáreasdemananciais,ampliandoosistemadeáreasverdes,
preservandoosrecursoshídricosemonitorandoasáreasde
risco

AMeta83foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 83 Ͳ Criar um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e
financiamentodeterrenosparaparques
RelatodaMeta83
O Grupo Técnico de Trabalho criado através da Portaria nº 075/SVMA/2014 elaborou relatório Técnico
identificando através do Plano Diretor Estratégico Ͳ PDE, lei nº 16.050 de 31 de Julho de 2014 e também
legislaçãocomplementar,osmecanismoseinstrumento.

RelatodaMeta87
353.024cidadãoscapacitadosesensibilizados,atravésdeaçõesdesenvolvidasemdiversospontosdacidade.
As subprefeituras beneficiadas foram: Pinheiros, Pirituba, Tuvucuvi, Aricanduva, Mooca, Pirituba/Jaraguá, Vila
Maria/VilaGuilherme,Butantã,Itaquera,M'BoiMirim,SantanaeSé.
O fomento e a difusão das práticas de educação ambiental contribuiu, para que integrantes de diferentes
segmentos da população, deforma criativa, critica eautônoma, construam conhecimentos sobre a situação e
perspectivassocioambientaiseparaquesecapacitemaincorporarhábitoseestilosdevidasustentáveis.Para
dar andamento a essas práticas, criamͲse os pólos de difusão em educação ambiental e cultura de paz nos
territórios de cada Subprefeitura, para descentralizar as ações de capacitação (cursos e outras atividades de
longaduração)esensibilização(atividadesdiversasdecurtaduração)naeducaçãoambientalnãoformal.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Polosdedifusãodeeducaçãoambientaleculturadepaz:espaçosabertoslocalizadosemequipamentospúblicoscomoparqueseCEUs
que receberão atividades promovidas pela SVMA e outros órgãos interessados, além de servir como espaço de articulação para o
desenvolvimentolocal.

ParaacomposiçãodoSistemafoirealizadaavaliaçãodosincentivosexistentesnalegislaçãomunicipalparase
chegaraumdiagnóstico.NacomposiçãodoSistemaforamapontadosinstrumentosurbanísticos,instrumentos
degestãoambiental,incentivosfiscais,doaçõesetambémfundosmunicipais.
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