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❖O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16.050/2014) define os planos a 

serem feitos para o desenvolvimento urbano e rural de São Paulo

❖Planos Regionais das Subprefeituras – PRS  definidos no PDE  e 

consolidados pelo decreto 57.537/2016:

• detalham  e complementam as intenções do PDE no território

• com foco nos  espaços e áreas públicas, como ruas, praças, 

córregos, parques, equipamentos sociais, etc.

• combinam políticas de diversas secretarias no território, como 

habitação, infraestrutura, equipamentos sociais, transportes, meio 

ambiente, etc.

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO



PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS
❖ Diretrizes Regionais e Gerais da Subprefeitura (intenções) que:

Contribuem para mapear o Plano de Metas

Orientam as intervenções urbanas no território

Servem de base na elaboração das prioridades de Planos de Ação

❖ Perímetros de Ação organizam a Rede de Estruturação Local 
• Áreas delimitadas, descritas, caracterizadas e mapeadas, destinadas ao 

desenvolvimento urbano local em territórios com maior vulnerabilidade social e 

ambiental;

• Áreas que necessitam de projetos coordenados de intervenção com ações articuladas 

que requerem de políticas e investimentos públicos em: Habitação, Saneamento, 

Drenagem, Áreas Verdes, Mobilidade , Equipamentos Públicos e Sociais, Polos de 

Centralidade e Políticas de Desenvolvimento Econômico;

• Objetivos, diretrizes e mapas para as intervenções das secretarias identificadas.



PLANOS  DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

❖ Finalidade - Art.9º - Decreto 57.537/16:

• Priorizar e detalhar as propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras
• Compatibilizar com Plano de Metas  
• Compatibilizar com ações previstas pelas secretarias no território

❖ Conteúdo: 
• Análise dos Perímetros de Ação: diretrizes contidas nos Planos Regionais da 

Subprefeitura e ações previstas no Plano de Metas e seu mapeamento;
• Orçamentos previstos ou estimados;
• Eventual revisão nos perímetros de ação com suas justificativas;
• Detalhamento das ações, projetos e obras necessárias para cada perímetro



PLANO REGIONAL DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

Perímetros de Ação



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA 
COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DE CIDADE ADEMAR



DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA 
INTEGRAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO

❖ Critérios:

• Compatível com as Diretrizes do Plano Regional e as Diretrizes do 
perímetro onde a demanda está localizada;

• Intervenções no território que, embora não estejam previstas nas 
Diretrizes do Plano Regional ou do Perímetro, podem contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida;

• Viabilidade técnica e financeira; 



DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA 
INTEGRAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO

❖ Critérios:

• Conforme as seguintes categorias: 

• investimento – ampliação das redes de infraestrutura local  (urbanas, 
ambientais e habitacionais)

• gestão e monitoramento urbano (estratégias da administração para 
o uso das infraestruturas e serviços púbicos)

• planos, diretrizes e estudos



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO

SUBPREFEITURA DE CIDADE ADEMAR



Nº
PERÍMETRO

DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

1

199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian

Edificação das comunidades levando 
saneamento básico, cultura e lazer com 
área verde - área 199.

Demanda não inteligível ou genérica

DEPLAN não possui a informação sobre a área 199.

Secretaria Municipal da Educação 

2

201 Ligação Norte-Sul
Fora de perímetro

Canalização do córrego da Rua Dorival 
Ferraz.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 

Obras 

3
201 Ligação Norte-Sul

205 Estrada do Alvarenga
UPA Pedreira - que seja realmente uma 
UPA com leitos.

Demanda inteligível ou genérica

As demandas a respeito da oferta de leitos 

hospitalares, poderão ser consideradas em 2021, 

conforme as necessidades de cada território.

Secretaria Municipal da Saúde



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

4
201 Ligação Norte-Sul
205 Estrada do Alvarenga

Wi-fi gratuito Rua Antonio do Campo.

Demanda inviável

informamos que o Programa WiFi Livre SP tem como 

objetivo levar internet gratuita e de qualidade para as 

principais praças fomentando a inclusão digital e a 

apropriação do espaço público. Inicialmente contávamos 

com 120 pontos e estamos trabalhando na fase de expansão 

para levar internet gratuita para 624 localidades e 

disponibilizar wifi em centros culturais, bibliotecas, centros 

desportivos e pontos turísticos, entre outros pontos de 

acesso. Infelizmente, uma vez que o Edital de 

Credenciamento já foi assinado e já estamos em fase de 

implementação da expansão do Programa, não é mais 

possível acrescentarmos localidades à lista de locais que 

receberão o Programa WiFi Livre SP. As localidades sugeridas 

serão anotadas para que, em uma futura expansão possam 

ser analisadas e possivelmente contempladas.

Informações sobre a lista de localidades 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
inovacao/noticias/?p=279947 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/


Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

5

202 Eixo de Centralidade 

Norte- Sul Av. Angelo

Cristianini

203 Habitação em Encostas

Obras paralisadas na Angelo Cristianini
e Alexandre Kippnis

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e 

Obras

6
204 Parques da Billings e 

CEU Alvarenga UBS Parque dos Búfalos (prioridade)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os 

serviços de saúde do município de São Paulo, a fim de 

reestruturar a rede de equipamentos de saúde, 

partindo das necessidades de cada território. 

Secretaria Municipal da Saúde

7
204 Parques da Billings e 
CEU Alvarenga

Escola Municipal ao lado do Conjunto 
Espanha (Justificativa: tem crianças que 
saíram de EMEI e até o momento não 
conseguiram vaga).

Demanda acrescentada ao planejamento de 2020

Previsão de implantação de 2 EMEFs

Secretaria Municipal de Educação



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

8

Fora de perímetro
201 Ligação Norte-Sul
199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian

Precisa terminar o córrego Zavuvus e o 
córrego do Cordeiro.

Demanda em estudo  para o planejamento de 2021
Apenas a canalização do Zavuvus encontra-se em 
andamento; a obra do Cordeiro já foi finalizada, 
devendo os trechos restantes serem objeto de futura 
obra ainda não programada.
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras

9
Fora de perímetro

Regularização fundiária Vila das Pratas III

Demanda em estudo  para o planejamento de 2021
PDM 2017-2020: Vila das Pratas III não está nas metas. 
Não consta neste departamento informações sobre 
ações na referida área. Será encaminhado para 
coordenadoria responsável para verificação da 
viabilidade da ação.
Secretaria Municipal de Habitação

10 Toda Subprefeitura
CAPS-AD Cidade Ademar

Demanda em estudo  para o planejamento de 2021
A Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os 
serviços de saúde do município de São Paulo, a fim de 
reestruturar a rede de equipamentos de saúde, 
partindo das necessidades de cada território.
Secretaria Municipal de Saúde



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

11
Toda Subprefeitura Centro de Referência da Mulher (CRM).

Demanda inviável

Não está prevista para o período a abertura de novas 

unidades de CRM na cidade, tendo em vista o 

investimento na implantação recente da Casa da Mulher 

Brasileira e a abertura prevista da nova Casa de 

Passagem.  

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

12 Toda Subprefeitura Implantação e mais vagas em creches.
Demanda acrescentada ao planejamento 2020
Previsão de implantação de 5 equipamentos do tipo CEI.   
Secretaria Municipal de Educação

13
Toda Subprefeitura 

UPA Cidade Ademar

Demanda em estudo para planejamento em 2021
A Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os 
serviços de saúde do município de São Paulo, a fim de 
reestruturar a rede de equipamentos de saúde, partindo 
das necessidades de cada território. 
Secretaria Municipal de Saúde

14
Toda Subprefeitura 

CÉU Cidade Ademar

Demanda em estudo para planejamento em 2021
A implantação do CEU Cidade Ademar não foi 
contemplada no PPA 2018-2021 e será analisada no 
próximo PPA 2022-2025. 
Secretaria Municipal de Saúde



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

15 Toda Subprefeitura
Casa de Cultura e CEU Cidade Ademar.

Demanda acrescentada ao planejamento de 
2020
Está nos planos da Pasta iniciar o processo de 
construção da casa de cultura no distrito de 
Cidade Ademar.
CÉU para o próximo PPA 2022-2025
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal da Saúde

16 Toda Subprefeitura Construção de uma EMEF

Demanda acrescentada ao planej. 2020

Previsão de implantação de 2 EMEFs

Secretaria Municipal de Educação

17 Toda Subprefeitura Transporte público.

Demanda inviável

O Distrito de Cidade Ademar é atendido por 

77 linhas que operam diurnamente e 4 da 

Rede Noturno, as quais propiciam ligação 

aos principais polos de interesse da região, 

bem como, conexão sem ônus tarifário as 

demais linhas do sistema, estando 

dimensionadas conforme a demanda. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transporte



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

18 Toda Subprefeitura
Projetos/ Implantação de moradia.

Demanda já contemplada parcialmente 

no planejamento 2020.

O Programa de Metas da Secretaria de 

Habitação tinha projetado para entrega 

na Subprefeitura de Cidade Ademar 3.280 

unidades habitacionais até o final da sua 

gestão. Número este que foi completado 

em janeiro de 2020 com a entrega do 

Cond. Salamanca do Res. Espanha. Cidade 

Ademar foi a Subprefeitura que mais teve 

unidades habitacionais construídas nos 

últimos ano (2019 e 2020), sendo que é a 

segunda com maior número de UH's

projetadas até o fim da gestão.

Secretaria Municipal de Habitação

19 Toda Subprefeitura
Escola modelo para crianças, 
adolescentes.

Demanda acrescentada ao planej. 2020

Previsão de implantação de 5 

equipamentos do tipo CEI e 2 EMEFs

Secretaria Municipal de Educação



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

20 Toda Subprefeitura Projetos de Habitação Popular.

Demanda já contemplada parcial ou 

totalmente ao Planejamento de 2020.

Foram entregues 280 uh no 

empreedimento ESPANHA - PARQUE DOS 

BUFALOS - COND SALAMANCA em 

01/2020. Além de outras 3580 uh nos 

dois anos anteriores. O Programa de 

Metas da Secretaria de Habitação tinha 

projetado para entrega na Subprefeitura 

de Cidade Ademar 3.280 unidades 

habitacionais até o final da sua gestão. 

Número este que foi completado em 

janeiro de 2020 com a entrega do Cond. 

Salamanca do Res. Espanha. Cidade 

Ademar foi a Subprefeitura que mais teve 

unidades habitacionais construídas nos 

últimos ano (2019 e 2020), sendo que é a 

segunda com maior número de UH's

projetadas até o fim da gestão. 

Secretaria Municipal de Habitação



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

21 Toda Subprefeitura Construção de mais um hospital.

Demanda em estudo planejamento 2021
A Secretaria Municipal de Saúde vem 
analisando os serviços de saúde no 
município de São Paulo, a fim de 
reestruturar a rede de equipamentos de 
saúde, partindo das necessidades de cada 
território.
Secretaria Municipal de Saúde

22 Toda Subprefeitura
Gostaria que tivesse mais moradia, 
escola, creche porque está tendo muitas 
crianças e pouca escola

Demanda acrescentada ao planej. 2020.

Previsão de implantação de 5 

equipamentos do tipo CEI  

Secretaria Municipal de Educação

23
Toda Subprefeitura Construção de uma EMEF

Demanda acrescentada ao planej. 2020.

Previsão de implantação de 2 EMEF 

Secretaria Municipal de Educação

24
Toda Subprefeitura

Escola modelo para crianças, 
adolescentes.

Previsão de implantação de 5 

equipamentos do tipo CEI e 2 EMEFs

Secretaria Municipal de Educação

25 Outra subprefeitura
Canalização córrego Olaria – obras para 
contenção de enchentes

Demanda em estudo para o Planejamento 

de 2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana  e Obras



DEMANDAS  IMPORTANTES  PARA DOS SERVIÇOS SETORIAIS  E 

PARA A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO DA  

SUBPREFEITURA

DEMANDAS   RELACIONADAS COM A ZELADORIA:

• MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS 
URBANAS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

26

199 Zavuvus- Yervant
Kissajikian
201 Ligação Norte- Sul

Fiscalização nos córregos Zavuvus e Cordeiro
Demanda não inteligível ou genérica
Secretaria Municipal da Segurança Urbana

27
199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian
Fora de perímetro

Venho através desta pedir atenção a Av Celso 
dos Santos remoção de árvore e iluminação. 
Ficarei grata ao Subprefeito Cidade Ademar.

Demanda não inteligível ou genérica.
A demanda encontra-se genérica, precisaríamos 
de mais dados (endereço completo) para afirmar 
se o serviço já foi executado ou não.
Secretaria Municipal das Subprefeituras

28
199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian
Fora de perímetro

CET - colocar placas de proibido estacionar na 
via Delfino Fachina e faixas de mão dupla na via 
toda.

Demanda acrescentada ao planej. 2020
Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado 
para análise CS nº 96.25.00823/20-05
Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes

29

199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian
201 Ligação Norte-Sul
202 Eixo Centralidade 
Norte-Sul - Av. Ângelo 
Cristianini
203 Habitação em Encosta
Fora de perímetro

Não retirada do itinerário da linha 5759 -
Conceição - Jd. Primavera.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente 
ao planejamento 2020.
Informamos que não existem estudos para a 
desativação da linha 5759-10. Tanto que consta 
no Edital do novo contrato do Transporte Coletivo 
na Rede de Referência futura, sendo mantida a 
linha 4.15.10 Pq. Primavera - Metrô Conceição
Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

30
199 Zavuvus-Yervant
Kissajikian
201 Ligação Norte-Sul
Fora de perímetro

Retorno da linha 527, Vila Império -
Term. Santo Amaro para o ponto final 
anterior prejudicando muitos 
moradores.

Demanda inviável.

“A linha 527R-10 operava com seu ponto terminal principal na Rua 

São João da Boa Vista esquina com a Rua Maria de Hohan na região 

da Vila Império. O remanejamento do ponto terminal da linha para a 

Rua Catarina Gabrieli esquina com a Rua Pastor Rubens Lopes, 

ocorrido desde o dia 30/11/2019, teve como motivo a realização de 

“Baile Funk” aleatoriamente em dias úteis e rotineiramente às 

sextas-feiras, sábados e domingos/feriados na Rua Pastor Rubens 

Lopes e a existência de Bar gerando acúmulo de veículos 

estacionados em ambos os lados da via e de pedestres no leito 

carroçável, o que dificultava a circulação dos coletivos e 

potencializava riscos de acidentes. Acrescentamos ainda, que na Rua 

São João da Boa Vista, devido à falta de espaçamento físico, viário 

estreito e íngreme, as manobras e a utilização de veículos novos na 

linha em questão, estavam sendo prejudicados.

Assim, a empresa operadora visando minimizar os constantes atritos 

entre operadores, frequentadores e população local, solicitou o 

remanejamento do ponto terminal. Acrescentamos que foi realizada 

reunião com as lideranças da Comunidade para consulta a respeito 

do remanejamento, resultando em concordância com a alteração da 

linha, visto que não houve acordo entre os representantes da 

comunidade e os organizadores do baile para a mudança de local do 

evento, bem como, enviado Ofício ao 22.º Batalhão da Polícia Militar 

informando os inconvenientes causados pelo referido Baile. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

31
201 Ligação Norte-Sul
205 Estrada do Alvarenga

Atualização faixas para pedestre e implantação 

de semáforos - Rua Antonio do Campo.

Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

32

201 Ligação Norte-Sul
202 Eixo Centralidade Norte-
Sul-Av. Â. Cristianini
203 Habitação em encostas
204 Parques da Billings e CEU 
Alvarenga
205 Estrada do Alvarenga
Fora de perímetro

Solicito que a anistia entre também na área de 
mananciais.

Demanda inviável.
A Legislação de Proteção aos Mananciais é Estadual, 
portanto a anistia não pode ser aprovada por Lei 
Municipal. No que a nova legislação federal de 
regularização fundiária permitir, a Municipalidade vai 
atuar para a melhoria urbana desses assentamentos e 
respectiva regularização fundiária.
Secretaria Municipal de Habitação

33

201 Ligação Norte-Sul
202 Eixo Centralidade Norte-
Sul Av. Ângelo Cristianini
203 Habitação em encostas
204 Parques da Billings e CEU 
Alvarenga
Fora de perímetro

Falando em transporte precisa ver o transporte 
da linha 50-12 que sai do Jabaquara para o 
Guacuri a Monte Líbano. Os moradores vivem 
reclamando. O transporte só vive lotado e esta 
muito antigo ou seja velho. Obrigada

Demanda inviável. 
Os usuários do Jd. Monte Líbano são atendidos por 
transporte coletivo pela linha 5012/10 Vila Guacuri -
Jabaquara a qual propicia ligação aos principais vias da 
região, bem como, conexão com outras linhas do 
sistema. Informamos que a referida linha esta 
programada para operar, nos dias úteis, com 27  
veículos, realizando 167 viagens por sentido, mantendo 
intervalos de 04 minutos no pico da manhã, estando 
dimensionada para atender a sua demanda.  Quanto ao 
estado dos veículos esclarecemos que a operadora 
possui idade média da frota em operação de 04 anos. 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

34
202 Eixo de Centralidade 
Norte-Sul - Av. Ângelo 
Cristianini

Reabertura da gibiteca na Praça Miriam
Demanda já contemplada parcial ou totalmente no 
planejamento 2020.
A Gibiteca encontra-se fechada em função da 
pandemia. A mesma permaneceu aberta até meados 
de Março/2020. 

Secretaria Municipal das Subprefeituras

35

203 Habitação em Encostas
204 Parques da Billings e 
Céu Alvarenga

Professores capacitados para as creches 
Guacuri e Dorotéia  

Demanda já contemplada parcial ou totalmente 
ao planejamento 2020
Secretaria Municipal da Educação 

36

204 Parques da Billings e 
CEU Alvarenga Médicos nas UBS Vila Guacuri

Demanda em estudo para o planejamento 2021.
O plano de ação das Subprefeituras foi construído 
com o foco no aprimoramento da infraestrutura e 
oferta de equipamentos de saúde nos distintos 
territórios, respeitadas suas especificidades e 
necessidades conforme perfil epidemiológico. 
Dessa forma, foram previstas neste instrumentos 
apenas as ações de investimento. As demandas 
relacionadas ao aprimoramento do 
funcionamento das unidades serão consideradas 
em outros instrumentos de planejamento para 
2021.
Secretaria Municipal de Saúde



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

37
Fora de Perímetro

Projeto de Lei de desapropriação do campinho 

BDS na Rua Virgílio Gonçalves Leite, n° 500. Não 

temos área de lazer na região.
Demanda em estudo para 2021

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

38 Fora de Perímetro
Desobstrução das águas pluviais da viela da Rua 
Engenheiro Caio Dias Batista ao lado do nº56 da 
mesma reforma da praça em frente ao nº 40.

Serviço executado.
Secretaria Municipal das Subprefeituras

39 Toda Subprefeitura Reforma dos equipamentos de ginástica.
Demanda em estudo para 2021

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

40 Toda Subprefeitura

Implantação de lâmpadas de LED em Cidade 
Ademar.

Demanda não inteligível ou genérica.
Destacamos que não foi identificado o local. 
Baseados no artigo 1º da Portaria nº 29 de 
05/06/2020 da SMSUB, as 32 (trinta e duas) 
Subprefeituras estão proibidas de executar 
quaisquer serviços referente a Rede de 
Iluminação Pública do Município de São Paulo.
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

41

Toda Subprefeitura
Projetos e educação cultural.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020.

Existente na Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados e da Educação 

Integral, Divisão de Cultura que tem a atribuição de formular e implementar os 

programas e projetos de cidadania cultural e as ações culturais realizadas nos 

Centros Educacionais Unificados (CEUs) e nos Centros de Educação e Cultura 

Indígena (CECIs). Neste sentido, destaca-se projeto de educação musical, que 

implica na contratação pra atuar na Rede Municipal de Educação, de instrutores 

de bandas e fanfarras. No ano de 2019, houve 99 Instrutores contratados, 164 

Unidades Educacionais contempladas com 13.100 estudantes atendidos. Para 

2020, a previsão é de expansão do projeto, com 222 Unidades Educacionais, 

sendo 219 de Ensino Fundamental e 03 da Educação Infantil, dessas 57 

Unidades Educacionais contempladas com novos instrumentos musicais 

(decorrente de aquisição realizada por COCEU em 2019) e 140 Instrutores 

contratados. Cumpre pontuar ainda que em parceria com a Secretaria 

Municipal de Cultura são desenvolvidos dois projetos em educação cultural, Piá 

e Vocacional. O PiÁ - Programa de Iniciação Artística, atende alunos de 5 a 14 

anos e proporciona a convivência das crianças e adolescentes com artes 

integradas, artes visuais, música, teatro, dança e literatura por meio da 

experiência e troca com os artistas educadores, que estimulam a ludicidade das 

atividades e o fazer artístico promovendo a formação criativa e cidadã da 

criança participante deste programa. O Vocacional é um programa de formação 

voltado para pessoas maiores de 14 anos e estimula a atividade artística nas 

linguagens de artes visuais, dança, literatura, música e teatro. Destacamos 

ainda, que em parceria com Associação Santa Marcelina, em curso o Programa 

Guri em 28 CEUs, que tem como missão a educação musical e a inclusão 

sociocultural de crianças e adolescentes na Grande São Paulo. 

Secretaria Municipal de Educação



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

42 Toda Subprefeitura Projetos e educação cultural

Demanda não inteligível ou genérica.
Não foi possível compreender qual a demanda em questão. 
Não foram expostos locais ou perfil dos projetos solicitados. / 
Aos sábados o Ônibus da Cultua, biblioteca móvel que 
oferece acervo e programação cultural a população, oferece 
seus serviços na Rua Rita Mathilde Costa, 21, Praça do Acuri, 
Jardim Pedreira - CEP 04466-050 (altura da Estrada do 
Alvarenga, 1600) - Cidade Ademar.     Secretaria Municipal de 
Cultura

43 Toda Subprefeitura
Limpeza de carpir e reforma dos 
equipamentos de ginástica.

Demanda não inteligível ou genérica.
Não é possível determinar o local a que se refere a 
solicitação.  
Secretaria Municipal das Subprefeituras

44 Toda Subprefeitura

Qualificação profissional com parceira com 
empresas incentivando 1° emprego

Demanda já contemplada parcial ou totalmente no 
planejamento 2020.
A SMDET realiza diversas iniciativas de qualificação 
profissional para jovens, como o Programa Bolsa Trabalho, e 
está estruturando ações para efetivação do Programa 
Municipal de Aprendizagem Pro-Aprendiz, lançado pelo 
Decreto 59.120/20. A Subprefeitura de Cidade Ademar 
poderá ser contemplada no planejamento. Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho



Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

45 Toda Subprefeitura Melhorar educação pública

Demanda não inteligível ou genérica.
A Coordenadoria Pedagógica (COPED) tem como missão 
garantir uma educação de qualidade a todos os bebês, 
crianças, jovens e adultos da Cidade de São Paulo, 
pautando-se nos princípios de Educação Integral, 
Equidade e Educação Inclusiva. O trabalho é pautado em 
quatro grandes pilares - Currículo, Avaliação, Formação e 
Acompanhamento das Aprendizagens.
Nesse sentido, concluímos que todos os Programas, 
Projetos e Diretrizes desta Coordenadoria almejam a 
melhoria da educação pública. 
Secretaria Municipal de Educação

46 Toda Subprefeitura

Cronograma com prazo de cada uma das 
ações planejadas para cada período, bem 
como com detalhamento de cada atividade a 
ser realizada. Disponibilização de material à 
população.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente no 
planejamento 2020.
Com ao Plano de Ação das Subprefeituras após as 
Devolutivas será publicado um caderno dos Planos no site 
Gestão Urbana. 
(https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/)
Secretaria do Governo Municipal

47 Toda Subprefeitura Limpezas das vias

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.
Já foi solicitado às empresas que atuam na região uma 
maior atenção para esta questão. 
Secretaria Municipal das Subprefeituras

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/


Nº PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

48 Toda Subprefeitura Projeto de eventos na periferia, arte, cultura, 
música, esporte.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.
Está nos planos da Pasta iniciar o processo de 
construção da casa de cultura no distrito de Cidade 
Ademar. Secretaria Municipal de Cultura

49 Toda Subprefeitura
Educar a população para não jogar lixo nos 
córregos e pontos viciados de descartes, ilegal

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 
Planejamento de 2020
As atividades de educação ambiental nos parques 
municipais são realizadas pelos estagiários e também 
pela UMAPAZ. 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

50 Toda Subprefeitura Autorizar as escolas municipais liberar quadras 
para eventos culturais

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 
Planejamento de 2020
Secretaria Municipal de Educação

51 
Toda Subprefeitura

Coleta de lixo

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 
Planejamento de 2020
A universalização do serviço de coleta seletiva, ou seja, 
a implantação do serviço em regiões que ainda não o 
possuem, será implantada até Dezembro/2020.
Secretaria Municipal das Subprefeituras

52
Toda Subprefeitura

Eu só quero meu apartamento como me 
prometeiro e não matar as nascente fazendo 
parque para o visiado.

Demanda não inteligível ou genérica.
Secretaria Municipal de Habitação



fonte:
As respostas das Secretarias apresentadas neste 
Powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano – SMDU pela 
Secretaria do Governo Municipal - SGM


