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1. CIDADÃOS E SOCIEDADE  

 

1.1. Conhecimento das necessidades dos usuários, dos cidadãos e da 

sociedade.  

A Subprefeitura M’Boi Mirim está localizada na zona sul da cidade de São Paulo, 

sendo composta pelos Distritos do Jardim Ângela e Jardim São Luis, fazendo 

fronteira com os municípios de Itapecerica da Serra e Embu Guaçu, tendo 62,1 km² 

de extensão. Próxima à Represa do Guarapiranga, 70% de seu território encontra-se 

em área de preservação aos mananciais, onde também estão localizados o Parque 

do Guarapiranga (Municipal) e o Parque Ecológico (Estadual).  

 

A região de M’ Boi Mirim tem sido conhecida, além de seus limites territoriais, por 

seus altos índices de violência e exclusão social, conforme dados abaixo.  

§ 585.733 habitantes (Fonte: SIAB/SMS – Maio/2008); 

§ Média de anos de estudos da população de 25 anos e mais: 5,96 (no Município: 

7,81) (Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo - 

SMT); 

§ Analfabetismo da população de 15 anos e mais: 7,42% (no Município: 4,88%) 

(Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo - SMT); 

§ População de 25 anos e mais com menos de 4 anos de estudos: 25,56% (no 

Município: 16,99%) (Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de 

São Paulo - SMT); 

§ População de 7 a 14 anos freqüentando o ensino fundamental: 91,10% (no 

Município: 93,19%) (Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de 

São Paulo - SMT); 
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§ População de 15 a 17 anos freqüentando o ensino médio: 44,57% (no Município: 

54,42%) (Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo - 

SMT); 

§ Porcentagem de mães adolescentes (menores de 20 anos): 16,05% (no 

Município: 14,35%) (Fonte: SINASC - SMS – Dez/2007); 

§ Do total de mortes em 2007, 14,4% foram por causas externas (Município: 9,1%) 

(Fonte: SMS – Dez/2007); 

§ Destas, em 2007, 42,2% foram por homicídios (Município: 30,4%) (Fonte: SMS – 

Dez/2007); 

§ Renda familiar per capita média (ago/2000): R$277,00 (Município: R$610,00) 

(Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo - SMT); 

§ Taxa de desemprego - 15 anos e mais: 23,04% (Município: 17,78%) (Fonte: Atlas 

do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo - SMT); 

§ 168 favelas em 2.357.088 m2., com um total de 34.548 domicílios (segundo lugar, 

em número, entre todas as Subprefeituras). Seus moradores têm uma renda 

familiar mensal média de R$ 779,49 (Fonte: SEHAB – 2008) 

§ 48 áreas de riscos mapeadas; 

§ E a Estrada de M’ Boi Mirim (principal de nossa região) está em terceiro lugar, na 

cidade, em número de atropelamentos, atrás apenas das duas marginais (Tietê e 

Pinheiros) (Fonte: CET – 2006). 

 

Em que pese os dados acima, essa situação está sendo gradualmente revertida 

através da intensa mobilização de suas organizações sociais, grupos organizados e 

por ações governamentais que têm levado a uma reconhecida diminuição desses 

índices, em especial a implantação maciça do Programa Saúde da Família, com 

seus mais de 900 Agentes Comunitários de Saúde, cobrindo 100% do território e 

ocupando os lugares antes reservados apenas ao tráfico de drogas. Pelo trabalho 

realizado por esses Agentes, foram coletados vários dados que embasaram o 

presente trabalho. 

Para a Subprefeitura responsabilizar-se por este território, não lhe basta assumir o 

papel de zeladoria urbana: a complexidade dos problemas locais exige soluções 

inovadoras e clara definição de prioridades. Nesse sentido, a Coordenadoria de 

Assistência e Desenvolvimento Social, integrada pela Supervisão de Cultura, 

Esporte, Habitação e Assistência Social, analisando os dados sobre rendimento dos 
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chefes de família (até 3 salários mínimos), os locais classificados como áreas de 

risco de enchentes e desabamentos, e o mapa de vulnerabilidade social do 

município, elegeu 10 locais para intervenção coordenada e prioritária. A partir do 

diagnóstico da região, foi concebida, por técnicos da Coordenadoria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, a proposta inicial do projeto, que denominamos de “Pólos 

de Desenvolvimento Social de M’Boi Mirim”, e a implantamos em 6 desses locais. 

Por limitações orçamentário-financeiras, este trabalho foi interrompido sete meses 

após sua implantação, mas retomado em novembro de 2007, numa nova 

concepção, chamada de “Pólo de Desenvolvimento Regional”, na região formada 

pelos bairros de Cidade Ipava, Jardim Aracati, Vila Gilda, Chácara Bandeirantes, 

Chácara Flórida e adjacências.  

A escolha desse local se deveu às características locais abaixo citadas e à 

experiência exitosa do Projeto do Pólo anterior. 

SEXO
< 1 1 a 6 7 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 59 > 60 TOTAL

Masc. 226 1.742      2.552      1.231      6.379        811 499 13.440      
Fem. 206 1.641      2.512      1.264      6.961        891 623 14.098      
Total 432 3.383      5.064      2.495      13.340      1.702      1.122      27.538      

FAIXA ETÁRIA

 
 
§ Apresenta a segunda maior porcentagem de população na faixa etária de 7 a 19 

anos, em relação à população total da região: 27,4% (número total: 7.559); 

§ Baixo número de vagas conveniadas em SMADS (150) para essa faixa etária, 

havendo disponibilidade de apenas 1 vaga para cada grupo de 50 moradores; 

§ Importância de preservação ambiental da região por estar toda ela à beira da 

Represa Guarapiranga; 

§ Existência de uma favela, denominada Muriçoca, onde se concentra um grande 

número de catadores de materiais recicláveis, materiais esses que são 

acumulados e manipulados inadequadamente nas próprias residências, 

acarretando condições sub-humanas de vida; 

§ Importante concentração de crianças em trabalho infantil, sendo que 66 delas 

foram identificadas pelas SAS de Pinheiros, Santo Amaro e Vila Mariana em 

atividades nas ruas daqueles bairros, além daquelas envolvidas na coleta e 

manipulação de materiais recicláveis, especialmente na Favela da Muriçoca. 

Para a implantação da proposta, foi publicado um edital de chamamento para 

organizações interessadas em estabelecer parceria com a Subprefeitura M’Boi 
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Mirim. A proposta vencedora foi implantada a partir do dia 15 de novembro de 2007, 

experiência sobre a qual falaremos a seguir. 

O projeto apresentado foi construído a partir de objetivos e estratégias propostas 

pela Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento Social de M’ Boi Mirim: 

 

Objetivos:  

§ Unir esforços – dos poderes públicos, iniciativa privada e população local – para 

a implementação de ações culturais, político-econômicas e sócio-educacionais 

que impulsionem a construção coletiva de caminhos alternativos e inovadores 

para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida nas regiões atendidas; 

§ Estabelecer uma relação mais transparente e próxima entre poder público e 

população, mobilizando e integrando ações de interesse coletivo; 

§ Contribuir para a diminuição dos índices de violência e de exclusão social na 

região de M’ Boi Mirim; 

§ Pesquisar, desenvolver e implantar ações educacionais, culturais, esportivas, de 

capacitação profissional, geração de renda;  

 

Estratégias de Intervenção: 

§ Promover a aproximação e união dos vários atores sociais que compõem as 

comunidades – moradores, equipamentos públicos, organizações não 

governamentais, associações comunitárias, iniciativa privada, igrejas, grupos 

culturais e agremiações esportivas;  

§ Pesquisar e sistematizar informações sobre a comunidade (perfil econômico e 

potencialidades da região; modelos de capacitação mais adequados e 

produtivos; parcerias mais viáveis e melhores caminhos para viabilizá-las) e, a 

partir da construção desse banco de dados, desenvolver e implantar iniciativas, 

projetos e parcerias que impulsionem a geração de trabalho, renda e o incentivo 

à economia local; 

§ Promover intervenções comunitárias, a cada 2 meses, que envolvam moradores, 

famílias e lideranças no processo de revitalização de espaços públicos, 

valorização da qualidade de vida, valorização e identificação com o lugar onde 

moram (pertencimento e responsabilidade sobre o território). As ações a serem 

desenvolvidas deverão estar explicitadas no Plano de Desenvolvimento Local a 

ser elaborado pela organização parceira e aprovado pelo Comitê de Avaliação da 
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Subprefeitura, que o compatibilizará com o cronograma de obras da CIUO. A 

estratégia a ser adotada nesse processo deverá ser a de formação de mutirões, 

de incentivo à participação efetiva de grupos de moradores e os investimentos 

(previstos) jamais poderão ser feitos de maneira isolada. Deverão ser priorizadas 

ações que fomentem a continuidade, a multiplicação e nunca propostas 

estanques; 

§ Ampliar, com a implantação das ações, as possibilidades de acesso aos serviços 

públicos oferecidos na região; 

§ Ocupar de forma cada vez mais intensiva, planejada e positiva as ruas, espaços 

e equipamentos públicos, possibilitando que assim um leque cada vez mais 

amplo de famílias tenha acesso aos serviços oferecidos; 

§ Criar Núcleos de Tecnologia de Comunicação que valorizem a história e cultura 

local, através dos quais os moradores se sintam incluídos e se identifiquem; 

§ Organizar e promover mostras teatrais, de cinema e vídeo, de dança, de hip-hop, 

de música e outros eventos que estimulem a produção cultural local; 

§ Pesquisar e identificar os principais problemas ambientais de cada região e 

desenvolver propostas, ações e projetos para a superação dos mesmos, 

integrando-os aos programas culturais, esportivos e de desenvolvimento local; 

§ Promover eventos e torneios esportivos, recreativos e de lazer – voltados tanto 

para crianças e jovens quanto para a família como um todo – que valorizem a 

integração comunitária, intergeracional e fazer com que o esporte tenha interface 

com outras áreas de atuação, como a Saúde e Educação, por exemplo; 

§ Unir esforços para que os Pólos se transformem em fóruns e legítimos canais de 

comunicação entre as comunidades e os poderes públicos, no sentido de agilizar 

a busca integrada de soluções; 

§ Formar e capacitar Agentes Comunitários de Cultura e Desenvolvimento 

(bolsistas); 

§ Estimular e fomentar a criação de bibliotecas, videotecas e arquivos históricos, 

com fotos, depoimentos, vídeos, artesanatos, cadastro geral de entidades, 

espaços culturais, movimentos populares e grupos artísticos e esportivos das 

regiões; 

§ Promover a circulação e divulgação – entre Pólos – de toda experiência, 

atividade ou produção que traga resultados positivos ou diferenciados; 
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§ A partir da pesquisa sobre o perfil e potencialidades da região, implantar oficinas 

de capacitação profissional e geração de trabalho e renda para grupos de 

moradores.   

O convênio assinado exige a realização de oficinas de Esporte, com 160 

participantes/mês, gerando 1.280 atendimentos diretos/mês, de Cultura, com 120 

participantes/mês, gerando 960 atendimentos diretos/mês e oficinas de capacitação 

e geração de trabalho e renda, com 60 participantes/mês, gerando 480 

atendimentos diretos/mês. Além disso, é exigida a promoção de eventos culturais e 

esportivos, para um público estimado de 400 participantes de eventos/mês.  

 

1.2. Identificação dos serviços prestados.  

Em janeiro de 2008, a equipe do projeto realizou uma pesquisa com o objetivo de 

investigar as características sócio-econômicas e as potencialidades dos bairros da 

área de abrangência do Pólo que pudessem vir a contribuir para a construção de um 

Plano de Desenvolvimento Local para a região, além de propor indicadores que 

contribuíssem para uma avaliação objetiva do impacto das ações a serem 

implantadas.  

Para a organização dessa pesquisa e para a construção de propostas que foram 

implantadas pelo Projeto, foi realizada a capacitação “Desenvolvimento Comunitário 

Baseado em Talentos e Recursos Locais”, para a equipe do projeto e técnicos da 

Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Para compor esta investigação, estudamos o histórico da região, observamos dados 

disponibilizados pela Subprefeitura M’Boi Mirim e Secretaria Municipal de Saúde – 

comparando as informações daquela localidade com outras regiões da cidade – e 

realizamos, entre os dias 09 e 11 de janeiro de 2008, entrevistas com 258 famílias e 

47 comerciantes; além de várias visitas e caminhadas pela localidade. 

Ao término de nossa investigação, propusemos, para serem avaliados, alguns 

caminhos em direção a um desenvolvimento sustentável e que conjugassem o 

respeito às características e potencialidades da região (podemos disponibilizar o 

resultado desta pesquisa, caso haja interesse).  

A partir dos dados levantados e observados, propusemos e implantamos uma série 

de ações que atendessem as demandas detectadas e contribuíssem para o 

desenvolvimento da região. 
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Assim, a equipe do projeto, além do atendimento direto nas oficinas culturais, 

esportivas e de geração de trabalho e renda, incentiva e desenvolve estratégias que 

fortalecem a aproximação, articulação e integração das várias iniciativas sociais 

desenvolvidas na região. Nesse sentido, todas as ações do projeto são implantadas 

em parceria com os equipamentos públicos de saúde e educação, organizações 

sociais e lideranças comunitárias, sempre focando temas escolhidos como 

prioritários nos debates conduzidos pela Subprefeitura: erradicação do trabalho 

infantil, preservação das áreas de mananciais, combate ao uso de álcool e outras 

drogas, implantação de ações complementares à educação formal e ampliação das 

opções de acesso à cultura e ao lazer. 

Em relação a este último item (cultura e lazer), podemos dizer que, nestes primeiros 

dez meses de trabalho do Pólo, desenvolvemos uma ação pioneira, pois uma das 

principais marcas da região era a total ausência de opções qualificadas, de lazer e 

cultura., em vários locais da região e, inclusive, na quadra esportiva revitalizada pelo 

projeto, junto com moradores, mais que um evento público, levando opções culturais 

e de lazer, de qualidade, para um número sempre crescente de famílias: sessões 

quinzenais de cinema, apresentações teatrais (infantis e adultas), apresentações 

musicais, circo, jogos, brincadeiras, sessões de leitura nas praças e campeonatos 

esportivos conjugados com música. 

A revitalização da quadra citada, por sua vez, faz parte de um outro diferencial do 

projeto, as intervenções comunitárias, que propõem o envolvimento das famílias em 

ações que revitalizem espaços e resgatem o sentimento de pertencimento destas 

em relação ao território. 

As metas do projeto relativas ao atendimento direto já haviam sido todas atingidas a 

partir do segundo mês de atividades do projeto, e durante todo o primeiro semestre 

avançamos cada vez mais no sentido de articular e integrar as ações. 

No dia 15 de setembro completamos o décimo mês de trabalho no Pólo Cidade 

Ipava-Aracati e a avaliação que fazemos é a de que as ações desenvolvidas pelo 

projeto são, em vários sentidos, um marco positivo em favor do desenvolvimento da 

região. 

 

1.3. Canais de relacionamento com os usuários, os cidadãos e a sociedade.  

A comunicação com os usuários e familiares é direta e cotidiana, uma vez que a 

proposta do projeto é de conjugar o atendimento direto com a mobilização e 
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envolvimento das famílias nas ações em favor da melhoria local, ou seja, os 

membros das famílias atendidas são permanentemente convidados a participar das 

reuniões de avaliação dos trabalhos e planejamento dos próximos passos, junto com 

a equipe do projeto, coordenadores e representantes da Subprefeitura. 

Mensalmente são investidos recursos na divulgação dos trabalhos e ações 

desenvolvidos pelo projeto – folders, banners, cartazes e filipetas (ver anexo 2) – e, 

também, das outras ações que acontecem na região de M’ Boi Mirim e da cidade, 

com a finalidade de facilitar e ampliar o acesso dos moradores. Esta ação é 

desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Cultura e Desenvolvimento, que 

passaram a divulgar, na região, inclusive editais e concursos promovidos por órgãos 

públicos e privados na área de cultura e esportes. Esses jovens, incentivados pelos 

coordenadores, inscreveram uma ação (Esteira da Leitura) desenvolvida pelo projeto 

para concorrer a prêmio oferecido pela Secretaria Municipal de Cultura (Projeto VAI) 

e ganharam recursos para ampliar a ação. 

Estes jovens, junto com os coordenadores, também alimentam o blog do projeto, 

que tem como proposta divulgar as ações e estimular a participação dos moradores: 

www.projetomaritaca.blogspot.com . 

 

1.4. Métodos para avaliar a satisfação dos usuários, dos cidadãos e da 

sociedade:  

Desde a concepção da proposta, estabelecemos indicadores que nos permitissem 

avaliar o atendimento (ver abaixo), mas, além destes, e conforme informado na 

questão 1.3, adotamos um novo instrumento para avaliar a aceitação e andamento 

dos trabalhos: as reuniões comunitárias. 

As organizações parceiras, conforme exigência do Edital de chamamento para 

estabelecimento de parceria, mensalmente apresentam relatórios em planilhas 

específicas: Demonstrativo Mensal de Serviços Executados (DEMSE), Relatório 

Mensal de Despesas (REMD) e o Demonstrativo de Execução de Recurso 

Financeiro (DERF). O Coordenador Geral do Pólo elabora o Relatório Mensal 

Técnico (REMT), mediante análise dos relatórios apresentados pelas organizações 

parceiras e dados colhidos nas visitas periódicas realizados às oficinas e eventos 

realizados pelo Pólo. Após, esses relatórios são analisados por uma comissão, 

formada por um Técnico da Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento 
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Social, o Coordenador Geral do Pólo e por um Técnico da Coordenadoria de 

Administração e Finanças da Subprefeitura. 

Atividade
Indicadores 
Qualitativos

Indicadores 
Quantitativos

Meios de Verificação

Oficinas culturais
Participação, 
integração e 

resultados obtidos

Número de inscritos e 
presença

Relatórios do 
educador, do 

coordenador e lista de 
presença.

Oficinas de 
capacitação

Participação, 
integração e 

resultados obtidos

Número de inscritos e 
presença

Relatórios do 
educador, do 

coordenador e lista de 
presença.

Atividades Esportivas
Participação, 
integração e 

resultados obtidos

Número de inscritos e 
presença

Relatórios do 
educador, do 

coordenador e lista de 
presença.

Eventos
Níveis de aceitação e 

envolvimento por 
parte do público

Número de 
participantes

Relatórios do 
coordenador e do 

coordenador geral.
 

 

1.5. Promoção da transparência e do controle social  

Um amplo esforço e investimento são feitos pela equipe do projeto, incentivando o 

envolvimento e participação dos moradores em todas as ações realizadas, a partir 

da qual são convidados a opinar, avaliar, propor e construir novas propostas. Esta 

concepção participativa foi estabelecida a partir da experiência comunitária de nossa 

Coordenadoria – de Assistência e Desenvolvimento Social – que observou, nos 

últimos anos, que qualquer experiência que não incentive esta premissa terá sempre 

menor chance de efetividade junto à comunidade.  

Outro mecanismo de controle e participação, previsto na concepção do projeto, é a 

criação de um Conselho Gestor formado por moradores, representantes de 

organizações sociais, do poder público e da iniciativa privada local. Apesar de já 

haver um grupo que participa ativamente das ações do projeto, das reuniões de 

avaliação e construção de propostas, o Conselho ainda não se constituiu 

formalmente, devido ao fato de  haver um Conselho Gestor da Unidade Básica de 

Saúde, do qual participam vários moradores que também compõem a equipe que 

está junto com o Pólo. Além disso, foi implantada outra UBS, que prevê a 

constituição de outro Conselho, ou seja, estamos avaliando a melhor forma de 

integrarmos estas ações e avaliando estratégias para envolvermos mais famílias que 

participem e assumam estas responsabilidades. 
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Nos vários espaços de participação existentes na região também temos debatido o 

Projeto: no Grupo Organizado de Valorização da Vida, no Fórum em Defesa da 

Vida, em reuniões de prestação de contas da Subprefeitura com moradores, entre 

outros. 

2. PESSOAS  

2.1. Formas de avaliação do desempenho, reconhecimento e incentivo para 

atingir resultados.  

Desde o processo de elaboração da Proposta, sempre se buscou a participação dos 

servidores, cada qual com sua especificidade, buscando resgatar/alcançar uma 

visão mais holística e integradora (interdisciplinar) para que, diante dos reduzidos 

recursos financeiros e humanos disponíveis, as ações desenvolvidas por CADS 

tivessem um impacto mais efetivo/positivo na comunidade. 

Já a equipe de trabalho do projeto – formada por 16 membros – é avaliada em 

relação aos indicadores e metas estabelecidas pelo projeto, ao grau de 

envolvimento e participação – no atendimento direto e na mobilização da 

comunidade – e, para que estes resultados sejam positivos, é sempre estimulada a 

opinar e participar do processo de construção de novas propostas a serem 

adotadas. Esta metodologia também é adotada em relação aos demais membros da 

Coordenadoria, que são sempre informados sobre o andamento dos trabalhos do 

projeto e convidados a opinar, levando-se em conta a experiência de cada membro. 

 

2.2. Capacitação e desenvolvimento dos servidores para executar os serviços.  

Para sensibilizar e capacitar toda a equipe de CADS em relação à Proposta, 

realizamos dois Seminários: ”Cultura Pra Quê?” (coordenado pelo então Supervisor 

de Cultura) e “A Intersetorialidade das Questões Sociais”, coordenado pela Dra. 

Regina Giffoni Marsiglia. Em sendo um projeto inovador, muitas foram as 

contribuições dos técnicos que acompanharam de perto o desenvolvimento do 

mesmo, sendo realizadas reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação. E em 

2008 foi realizado o curso “Desenvolvimento Comunitário Baseado em Talentos e 

Recursos Locais”, tendo participado do mesmo os técnicos de CADS e a equipe 

contratada para as atividades do Pólo. 

A equipe de trabalho do projeto é sempre estimulada a participar dos cursos, 

oficinas e debates que acontecem na região e na cidade, tanto para que se 

qualifique o atendimento, quanto para que promova um desenvolvimento individual 
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de cada um dos membros. Também incentivamos os jovens a freqüentarem e 

participarem da rica programação cultural que acontece na região mais central de M’ 

Boi Mirim, para que possam multiplicar esta experiência e aprendizado. 

Os temas priorizados são múltiplos: articulação e trabalho em rede, desenvolvimento 

local, políticas públicas, elaboração e implantação de projetos sociais e culturais, 

geração de renda, produção cultural, etc. 

 

2.3. Organização dos trabalhos e da equipe para estimular o melhor 

desempenho.  

A contratação da equipe de trabalho do Pólo obedeceu às exigências previstas no 

Edital: que fossem “profissionais capacitados para a pesquisa, estudo, 

desenvolvimento e implantação de propostas inovadoras e coerentes com o perfil da 

região atendida”. A seleção foi feita pela organização proponente, em parceria com 

os técnicos da Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento Social 

responsáveis pela implantação da proposta e a composição da mesma é: um 

Coordenador Geral, um Coordenador de Desenvolvimento Social, um Produtor 

Cultural e Esportivo, três educadores/arte-educadores (dois para oficinas, pesquisa 

e produção cultural e um para atividades esportivas), dois monitores para oficinas de 

capacitação e geração de trabalho e renda, a partir do 3º mês da assinatura do 

convênio, um monitor, que atuou apenas durante o 1º e 2º mês após a assinatura do 

convênio, para capacitação sobre desenvolvimento local, seis agentes comunitários 

de cultura e desenvolvimento (jovens aprendizes com idade entre 16 e 18 anos para 

auxiliar/amplificar o trabalho dos educadores e coordenadores), um (a) auxiliar 

administrativo e um(a) auxiliar de limpeza.  

Para um melhor desempenho, a equipe de trabalho do projeto se reúne 

semanalmente, sempre às segundas-feiras, quando avalia os trabalhos da semana 

anterior e planeja os próximos passos. Os coordenadores realizam visitas semanais 

a todas as oficinas e, em articulação com a comunidade e com a equipe, planejam 

as intervenções e eventos culturais. 

Os relatórios dos coordenadores são produzidos a partir destas visitas e dos 

relatórios dos educadores e oficineiros. Este material é enviado para a equipe de 

CADS, que o avalia e produz o relatório final, propondo encaminhamentos que serão 

analisados, debatidos e implantados pela equipe do projeto. 
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2.4. Fatores que afetam a motivação, a satisfação, a valorização e o bem-estar 

dos servidores.  

A grande dificuldade, num primeiro momento, dado o pioneirismo da proposta, foi o 

processo de formação de público para as oficinas e a 

mobilização dos moradores para as intervenções, 

mas mesmo isso não desmotivou a equipe, que criou 

alternativas diversificadas para superar este desafio 

inicial. 

Desde então, a relação positiva e transparente entre 

a equipe do projeto e da Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento Social 

fomentou a construção de um ambiente cada vez mais saudável e produtivo. 

 

2.5. Mecanismos para incentivar a participação e o envolvimento dos 

servidores.  

O Pólo de Desenvolvimento Regional é o Projeto em que todas nossas Supervisões 

(Assistência Social, Cultura, Esportes, Habitação e Segurança Alimentar) são 

contempladas, de forma a potencializar suas ações. Para realimentar 

constantemente este processo, realizamos reuniões quinzenais, com a 

coordenadora, os supervisores, o agente fiscalizador e o coordenador geral do Pólo. 

E ainda, mensalmente, realizamos reunião, chamada de “estruturada”, com o 

conjunto dos funcionários da Coordenadoria. 

Além disso, o Projeto do Pólo tem sido divulgado e debatido em reuniões da 

Coordenadora de CADS com o Sr. Subprefeito e com os demais Coordenadores.  

Já a equipe do projeto é composta, em sua totalidade, por moradores da região 

onde é desenvolvida a proposta. Esse fator, já pudemos constatar, é determinante 

em relação à motivação, satisfação e envolvimento dos membros. Quanto mais 

estes moradores conhecem sua região, seus problemas e potencialidades, maior é o 

desejo de mudança. A estratégia do incentivo ao “pertencimento” é defendida em 

várias iniciativas e notamos que em nossa proposta ela ganhava uma relevância 

ainda maior, motivo pelo qual passamos a incentivá-la e valorizá-la ainda mais. Em 

todas as ações do projeto esse fator tem influência positiva: as crianças e jovens 

atendidos nas oficinas pertencem a famílias com as quais os membros da equipe 

criam vínculos de proximidade cada vez maiores; os eventos culturais e esportivos 

aproximam e ampliam o leque de relações entre os moradores e equipe de trabalho; 
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e as intervenções comunitárias produzem benefícios coletivos, que podem ser 

compartilhados como sendo construção e vitória coletivas. 

 

3. PROCESSOS  

3.1. Identificação dos principais processos e de seus objetivos.  

O projeto foi concebido para atuar em três frentes:  

a. Atendimento direto nas oficinas culturais, esportivas e de geração de renda; 

b. Produção de eventos culturais e esportivos envolvendo as famílias;  

c. E intervenções comunitárias envolvendo equipe do projeto, famílias, parceiros da 

localidade e poder público. 

Nas duas primeiras frentes temos como proposta atender demandas identificadas 

nas regiões mapeadas, onde as opções de acesso à cultura e ao lazer estão num 

nível muito abaixo da média da cidade, o que tem produzido resultados mais que 

positivos e multiplicadores, mas são nas propostas de intervenções comunitárias 

que temos enfrentado os maiores desafios e, ao mesmo tempo, resultados mais que 

significativos, dado o pioneirismo da proposta. 

Desde o primeiro momento da construção de uma proposta de intervenção, quando 

a equipe do projeto começa a debater qual ação será desenvolvida, passando pela 

avaliação junto às famílias, aos possíveis parceiros (escolas, comércio, pequenas 

empresas, moradores do entorno da ação, etc.) e chegando à Subprefeitura, para 

que seja avaliada e proposta a participação das outras Coordenadorias na ação, 

todo este processo, requer e propõe uma ação integrada e em rede, inovadora e 

pioneira, a qual, por não estarmos habituados, impõe barreiras e resistências a 

serem superadas, mas quando o são, produz resultados extremamente positivos e 

multiplicadores para a comunidade. 

 

3.2. Mecanismos de controle e medição do desempenho dos resultados dos 

processos.  

Ver anexo 1.  

 

3.3. Desenvolvimento de parcerias.  

As parcerias institucionais são estabelecidas para a execução dos eventos culturais 

e esportivos e, principalmente, das intervenções comunitárias. A disposição de 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria da localidade foi o que nos aproximou 
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dos possíveis parceiros até então. Já tivemos mais que um exemplo durante esses 

dez meses de trabalho, mas vamos citar um onde estabelecemos várias parcerias: a 

Quadra da Vila Gilda. Este equipamento público foi construído e entregue à 

população há cerca de três anos, sem que se propusessem ações de 

‘empoderamento’ por parte dos moradores do entorno. Neste curto espaço de tempo 

a quadra já estava degradada, os vestiários sendo depredados por usuários de 

drogas e os moradores do entorno se referiam a ela como sendo algo pernicioso e 

negativo. A equipe do projeto começou a debater a possibilidade de uma 

intervenção no local, a partir da proposta de um dos jovens membros da equipe, que 

mora próximo à quadra, e desde então já foram três intervenções: a primeira – de 

limpeza, remoção de entulhos, pintura e promoção de um evento esportivo – 

envolveu a equipe, moradores do entorno e a ação importantíssima da 

Coordenadoria de Planejamento e Obras; a segunda – de plantio mais de 70 mudas 

de árvores e plantas ornamentais no entorno, grafitagem e promoção de uma grande 

festa cultural no local – envolveu a equipe, moradores, CPO, artistas locais, 

convidados de outros bairros e o SESC-Santo Amaro; e a terceira – limpeza do 

entorno, evento esportivo e adoção de cada uma das árvores por famílias que 

freqüentam a escola próxima à quadra, que se responsabilizarão pela manutenção 

do jardim. Hoje, a quadra está revitalizada, 

sendo utilizada pelos jovens do entorno, com 

mais de 50 mudas sendo cuidadas e ninguém 

mais a vê como referência negativa.  

É esta a proposta inovadora do projeto: 

aproximar e integrar a equipe, moradores, poder 

público e iniciativa privada em favor de melhorias e desenvolvimento. 

 

3.4. Uso eficiente dos recursos disponíveis, incluindo orçamentário.  

Os recursos orçamentário-financeiros destinados inicialmente ao Projeto dos Pólos 

de Desenvolvimento Social foram provenientes da dotação orçamentária de 

operação dos equipamentos de assistência social de CADS M’Boi Mirim, efetivando 

o primeiro convênio de uma Subprefeitura com entidades sociais. Foram repassados 

às mesmas R$ 16.720,00 / mensais para efetuar o atendimento previsto. 

Em julho de 2006, porém, devido ao congelamento de recursos financeiros da 

Subprefeitura M’Boi Mirim, seguido do contingenciamento financeiro de toda a 
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PMSP, as atividades dos Pólos foram suspensas. Isto trouxe muita frustração aos 

técnicos de CADS e principalmente às 6 entidades sociais conveniadas, aos 62 

funcionários contratados, 4095 usuários dos serviços e as 92 outras entidades 

parceiras envolvidas com a proposta.  

Buscaram-se, então, alternativas de captação de recursos junto à Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Cultura, 

Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Especial de Participação e Parcerias, 

visto que este Projeto inovador integrava ações inerentes a todas essas Secretarias 

Municipais. O caráter integrador e interdisciplinar do Projeto, contudo, foi o 

argumento usado para essas secretarias não assumirem, individualmente, o 

financiamento do mesmo.  

Para o Orçamento Programa de CADS para 2007, foram previstos recursos para a 

retomada dos 6 Pólos. Foram, no entanto, necessárias intensas negociações 

internas que culminaram na implantação do Pólo de Desenvolvimento Regional de 

Cidade Ipava/Aracati, em novembro de 2007. 

O repasse financeiro mensal para o Pólo tem sido de R$ 23.306,12, obedecendo 

aos itens descritos abaixo: 

 
O custo per capita por participante das oficinas culturais e esportivas e de geração 

de trabalho e renda é de R$ 65,61 (gastos mensais, com exceção de valor previsto 

para eventos e intervenções comunitárias, divididos por 340 participantes).    
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Todo este difícil processo nos mostra o quanto é desafiador obter recurso público 

para um projeto inovador e a necessidade de se buscar o seu reconhecimento 

enquanto Política Pública, visando também garantir a continuidade de recursos 

financeiros e humanos para o seu desenvolvimento. 

 

4. RESULTADOS  

4.1. Resultados dos principais indicadores de desempenho e uso de 

informações comparativas.  

Conforme mencionado no item 3.4, nosso projeto engendrou o primeiro convênio 

firmado entre uma Subprefeitura e uma organização social. Os resultados obtidos 

nestes primeiros dez meses de atendimento do projeto são positivos em todos os 

quesitos da proposta, produzindo um cenário 

quase oposto ao anterior à implantação do projeto, 

tendo, inclusive se tornado o grande diferencial 

que nos permitiu receber o Prêmio Paulista de 

Qualidade de Gestão neste ano: 

§ Ampliamos o acesso direto a atividades sócio-

culturais, educacionais e esportivas através do 

atendimento nas oficinas (para uma população de 7.559 pessoas de 7 a 19 anos, 

passamos de 200 vagas para 480); 

§ Implantamos uma programação cultural – antes absolutamente inexistente – de 

pequeno, médio e grande porte, que passou a fazer parte da rotina das famílias: 

projeto de leitura itinerante para crianças, exibições semanais de cinema, 

apresentações teatrais, musicais, de dança, grafite, competições esportivas, 

jogos e brincadeiras cooperativas, além da participação e estímulo a outras 

produções através de parcerias com outras organizações, escolas e iniciativa 

privada; 

§ Iniciamos – com a implantação das oficinas de geração de trabalho e renda – um 

processo de capacitação dos moradores para explorarem o potencial sócio-

ambiental da região, incentivando a conscientização para a preservação, o 

reaproveitamento de materiais e a possível geração de renda através da 

exploração destes recursos; 

§ Através dos debates prévios sobre as intervenções, envolvemos as famílias no 

processo de construção das transformações e investimentos necessários para a 
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região. CADS conseguiu fazer com que as famílias passassem a debater 

diretamente com a Coordenadoria de Planejamento e Obras sobre as possíveis 

intervenções e também com os responsáveis pelas obras do Projeto Mananciais; 

§ E, para a construção destas ações, promoveu a uma aproximação e integração 

de um número enorme de atores sociais da região: mais de dez organizações 

sociais, quatro escolas públicas, duas Unidades Básicas de Saúde, inúmeros 

grupos culturais e representantes da iniciativa privada participam, hoje, da 

elaboração e implantação de todas as ações realizadas pelo projeto. 

Quadro de Atividades (em setembro de 2008) e Metas Estabelecidas: 

Atividades Quant.
Nº de 

Atendidos
Nº na Lista  de 

Espera
Nº previsto   
nas Metas

Oficinas Culturais (teatro, fantoches, 
confecção de brinquedos e artes plásticas)

120 120 6 120

Oficinas de Esportes (karatê e ginástica) 8 160 35 160

Oficinas Geração de Trabalho e Renda 
(estamparia e produção de vídeo)

4 64 5 60

Eventos 1 430 ************** 400

Intervenções Comunitárias 1 60 ************** *************

Reuniões da Equipe 4 17 ************** *************
 

4.2. Identificação de melhorias nas práticas de gestão e disseminação do 

conhecimento.  

Todas as ações do projeto – descritas em 4.1 – visam melhorar os serviços 

oferecidos pela nossa Subprefeitura.  

A aproximação com a população e a participação desta no processo de avaliação, 

por sua vez, nos incentivam a buscar níveis de qualidade de gestão cada vez 

melhores. Desde o inicio da proposta, observamos que a proximidade, integração e 

interlocução com representantes da comunidade estimulam a equipe do projeto e os 

servidores públicos envolvidos a promoverem mudanças constantes em suas 

práticas, buscando sempre o aprimoramento e qualificação. 

E aqui, novamente, ressalta-se o diferencial do projeto, cuja proposta principal é 

promover a integração e construção coletiva das transformações comunitárias, o que 

resulta, também, em transformações individuais. 


