
AUDIÊNCIA DEVOLUTIVA 

PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA
ERMELINO MATARAZZO

OUTUBRO  2020



❖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, que:

• 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





DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO



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:

• Enquadráveis nas 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 APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

1 Subprefeitura como um todo
Quantas UBSs serão construídas nos 
02 distritos da Subprefeitura? 2020 e 
em 2021.

Atualmente a subprefeitura de Ermelino Matarazzo conta com 
8 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a qual pertence ao plano 
de ação a reforma da UBS Vila Paranaguá, UBS Pedro de 
Souza Campose e UBS Antônio Estevão de Carvalho. Nesse 
sentido, vale salientar que a Secretaria Municipal de Saúde 
está 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 da Saúde – SMS)

2 257 - Av. Calim Eid/Jardim 

Popular

Retorno da ciclovia aos domingos e 

feriados e constante limpeza da faixa 

exclusiva para ciclistas devido a sujeira 

vinda da via e/ou jogada por 

moradores e motoristas.

Renovação da ciclofaixa de lazer em tratativas. (Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT)

3
266 - Av. São Miguel
254 - Córrego Ponte Rasa

Recolocação das lombadas em todo o 
trajeto desde a rua Embira até a altura 
da Av. Manoel dos Santos Braga no 
Limoeiro.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET e enviado para 
análise CS nº 96.25.00838/20-82. (Companhia de Engenharia 
de Tráfego – CET)



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

4 266 - Av. São Miguel

Hospital do Ermelino Matarazzo e 

todos os profissionais e funcionários 

estão de parabéns pelo atendimento 

nota 10. Precisa ter mais apoio da 

Subprefeitura para ter uma saúde de 

qualidade.

Não identificamos objetivamente como poderíamos contemplar 

a demanda. (Secretaria Municipal da Saúde – SMS)

5 Não identificado Melhorar a via parque
Essa demanda pertence ao Governo Estadual. Secretaria 

Municipal das Subprefeituras – SMSUB

6 240 Jardim Keralux Segurança

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020. Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana – SMSU.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/


Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

7
Subprefeitura como um todo

Lombadas nas ruas, onde os 
motoqueiros parecem loucos de 
madrugadas

Dentro do Programa de Metas da cidade, há previsão de implantação 
de projeto de “acalmamento” de tráfego na Subprefeitura de 
Ermelino Matarazzo. (Companhia de Engenharia de Tráfego – CET)

8 240 - Jardim Keralux

Ter um psiquiatra no posto de
saúde, tenho uma filha com
deficiência mental e não tem
médico especialista

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 da Saúde – SMS)

9 Subprefeitura como um todo

Investir na história de Ermelino, 
fazendo das Fabricas Matarazzo 
ponto de turismo e não um 
amontoado de lixo

Estudo de Inventário Turístico para Diagnósticos  e Planejamento das 
Ações. (Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR).



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

10 266 - Av. São Miguel

Equipamento de alta 
complexidade para o hospital Dr. 
Alípio, onde a demanda é muito 
grande e falta por por quebra de 
aparelhos.

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 da Saúde – SMS)

11 Subprefeitura como um todo
Retomar a linha de ônibus A.E. 
Caralho ao Terminal Pq Dom 
Pedro.

A ligação preterida é realizada pelas linhas 208V-10 Term. A. E. 
Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II (via R. Dr. Assis Ribeiro e Av. Celso 
Garcia) ou  2551-10 Term. A. E. Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II 
(via Av. São Miguel e Av. Celso Garcia). (Secretaria Municipal de 
Transportes - SMT)

12 254 Córrego Ponte Rasa

Ligação para trânsito de veículos 

linda da Leonel Ferreira com a 

Rua Ponte Rasa e acesso para as 

Av. São Miguel e Av. Águia de 

Haia

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria do 

Governo Municipal – SGM.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

13

243 Av. Assis de Ribeiro/Fábrica 

Cisper

328 Linha Férrea 12-Safira

245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 

Antônio de Castro Lopes

447 Av. Abel Tavares

Uma passagem para Assis Ribeiro 

de Carmo.

Esta demanda não esta contemplada no Decreto Municipal nº 

58.845, de 10 de julho de 2018 que define as rotas emergenciais. 

Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

14

447 Av. Abel Tavares

249 Parque Boturussu e Córrego 

Mongaguá

257 Av. Calim Eid/Jardim Popular

270 Estrada Mogi das Cruzes

254 Córrego Ponte Rasa

Fora de perímetro

Reformas nos clubes da 

comunidade e espaços 

esportivos.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria do 

Governo Municipal – SGM.

15
245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 

Antônio de Castro Lopes

Quando será iniciado o CEU 

Ermelino

A implantação do CEU Ermelino não foi contemplada no PPA 2018-

2021, no entanto poderá ser analisada no próximo PPA 2022-2025. 

Secretaria Municipal de Educação – SME.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

16

140 Av. Águia de Haia

270 Estrada Mogi das Cruzes

254 Córrego Ponte Rasa

266 Av. São Miguel

Quando irá iniciar a obra de 
drenagem/assoreamento do córrego 
da Ponte Rasa? Para evitar enchentes 
no centro da Ponte Rasa

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 
do Governo Municipal - SGM

17 Subprefeitura como um todo Legalizar as casas

Existem procedimentos de regularização fundiária em 

andamento para  áreas em Ermelino Matarazzo. Secretaria 

Municipal de Habitação - SEHAB

18
Subprefeitura como um todo

Colocar aparelho nas praças
Essas ações já são realizadas em nossas praças e existem 

projetos para novas instalações. Secretaria Municipal das 

Subprefeituras – SMSUB.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

19 Subprefeitura como um todo Terminar o asfalto nas ruas
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

Municipal das Subprefeituras – SMSUB. 

20 Subprefeitura como um todo Um posto policial

Dentro do Programa de Metas da cidade, há previsão de 

implantação de projeto de acalmamento de tráfego na 

Subprefeitura. Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes – SMT/SPTrans

21 240 Jardim Keralux Uma passarela no Keralux
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

do Governo Municipal – SGM.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

22 240 Jardim Keralux

Arrumar as praças da Lucas Gonçalves, 
porque tem duas praças e uma delas 
quem limpa é meu marido e amigos. 
Colocar aparelhos de ginásticas. Legalizar 
os terrenos, canalizar os esgotos e para 
não dar mais enchentes nas casas e ter 
mais atividades para crianças e asfaltar as 
ruas que falta colocar lombada nas ruas 
porque os motoqueiros ficam igual loucos 
até de madrugada correndo e os carros 
apostando corrida.

Nesse item foram listados várias demandas, algumas 
pertencem à esta Secretaria e já são executadas ou possuem 
projetos, outras pertencem à Secretaria de Habitação. 
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB. 

23 Subprefeitura como um todo
Acesso para cadeirantes nas vias 

públicas

Essa ação já está sendo executada em nossas vias públicas. 
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB. 

24
245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 
Antônio de Castro Lopes
266 Av. São Miguel

Segurança para alunos dos colégios na 
região da Av. Paranagua e Rua Prof. 
Antonio de Castro Lopes, roubos 
constantes e usuários de drogas.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 
Planejamento de 2020. Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana - SMSU

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/


Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

25

245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 
Antônio de Castro Lopes
266 Av. São Miguel

Rua João Antonio de Andrade virou 
depósito de lixo próximo a antiga 
Panco.

Ações de limpeza e conscientização são feitas com frequência 
no referido local. Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB.

26 Subprefeitura como um todo

Inserir no Programa da Subprefeitura 

palestras educativas para alunos, sobre 

o meio ambiente, sobre conhecer o 

bairro, e assim já manter a educação de 

forma que todos sejam incluídos para 

termos em nosso bairro 

comprometimento de um todo.

Reuniões mensais na Subprefeitura realizada pelo CADES. 
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

27
257 Av. Calim Eid/Jardim 
Popular
270 Estrada Mogi das Cruzes

Melhorar a iluminação da Av. Jaime 
Torres na parte do campo do Jd. 
Popular até a esquina da Rua Embira.

Atualmente, a prestação dos serviços de iluminação pública 
está sendo executada através de Parceria Público Privada, com 
a Concessionária Iluminação Paulistana SPE. Além da 
manutenção, o Contrato prevê a expansão de 
aproximadamente 60.000 pontos novos e a substituição de 
todos os pontos de iluminação pública por tecnologia LED ou 
superior, em até 5 anos. Secretaria Municipal das 
Subprefeituras – SMSUB.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

28
245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 
Antônio de Castro Lopes

Desocupação de áreas invadidas nas 
margens do Rio Mongaguá.

Em estudo para inclusão no planejamento de 2021. Secretaria 
Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

29 Subprefeitura como um todo
Promover espaço para esportes para 

idosos/crianças para o bem estar

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 
do Governo Municipal – SGM.

30 Subprefeitura como um todo
Investir na segurança para haver assim 

a diminuição de tráfico de drogas.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020. Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana – SMSU.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

31
257 Av. Calim Eid/Jardim 

Popular

Reforma Geral do CDC Ayrton Senna da 

Silva, do Jardim Popular. Reforma do 

gramado sintético e alambrados.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer - SEME.

32 Subprefeitura como um todo
Retomar a linha de ônibus A.E. Caralho 

ao Terminal Pq Dom Pedro.

Demanda inviável. Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT.

33
Subprefeitura como um todo

CEU no Distrito de Ponte Rasa
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

Municipal de Educação – SME.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/


Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

34

243 Av. Assis de 

Ribeiro/Fábrica Cisper

328 Linha Férrea 12-Safira

245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 

Antônio de Castro Lopes

447 Av. Abel Tavares

Fazer passagem para a Assis Ribeiro.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

do Governo Municipal – SGM.



DEMANDAS   RELACIONADAS COM A ZELADORIA:

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

DEMANDAS  IMPORTANTES  PARA OS SERVIÇOS SETORIAIS  E 

PARA A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO DA  

SUBPREFEITURA



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

1 Subprefeitura como um todo

Referente aos pontos de descarte 
irregular de lixo, que tal colocar a 
informação da data em que o cata-
bagulho vai passar naquela rua/local? 
Talvez iniba mais que a plana na qual 
consta a informação de multa.

Já foi solicitado às empresas que atuam na região uma maior 
atenção para esta questão. Secretaria Municipal das 
Subprefeituras – SMSUB.

2 Subprefeitura como um todo Quantos subdistritos existem hoje?
A Divisão da Cidade é feita em 97 Distritos. Secretaria 
Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

3

266 Av. São Miguel

270 Estrada Mogi das Cruzes

Fora de perímetro

Calçadas irregulares na Vila Rio Branco, 

que não permitem que o pedestre ande 

pelas calçadas indo para a rua.

Esta demanda está contemplada parcialmente no Decreto 
Municipal nº 58.845, de 10 de julho de 2018, define as rotas 
emergenciais. Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

4

266 Av. São Miguel
270 Estrada Mogi das Cruzes, 
Fora de perímetro

Nossa Vila está cheia de buracos nas 
ruas.

Não é possível determinar o local a que se refere a 
solicitação. Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB.

5 Subprefeitura como um todo
Ponto viciado de lixo no Corinthinha que 

foi fechado pela PMSO, agora é ponto de 

lixo, ratos, baratas e drogados

Não é possível determinar o local a que se refere a 
solicitação. Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB.

6 Subprefeitura como um todo

Na área da Saúde apoiar. Onde retornei 
do Hospital de Ermelino Matarazzo e 
todos os profissionais e funcionários que 
estão de parabéns pelo atendimento nota 
10. Precisa ter mais apoio da 
Subprefeitura para ter uma saúde de 
qualidade.

Não identificamos objetivamente como poderíamos 
contemplar a demanda. Secretaria Municipal da Saúde –
SMS.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

7

447 Av. Abel Tavares
249 Parque Boturussu e 
Córrego Mongaguá
257 Av. Calim Eid/Jardim 
Popular
270 Estrada Mogi das Cruzes
254 Córrego Ponte Rasa
Fora de perímetro

Apoiar os CDCs para garantir esportes e 
lazer para as crianças e idosos poder 
participara e os jovens ter um lugar para 
praticar esportes e poder jogar futebol 
de várzea.

Demanda não inteligível ou genérica. Secretaria do Governo 
Municipal – SGM.

8

447 Av. Abel Tavares
249 Parque Boturussu e 
Córrego Mongaguá
257 Av. Calim Eid/Jardim 
Popular
270 Estrada Mogi das Cruzes
254 Córrego Ponte Rasa
Fora de perímetro

Reformas nos clubes da comunidade e 
espaços esportivos.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 
Secretaria de Esportes e Lazer – SEME.

9 Subprefeitura como um todo

Mapear praças públicas com espaços 

para fazer chamamento público de 

inscrição para colocar empreendedores 

artesanais para vender seus produtos 

nas praças.

Um dos eixos de atuação do Programa Mãos e Mentes 
Paulistanas é ampliar as oportunidades de acesso ao 
mercado por meio da revitalização das feiras existentes e 
prospecção de novas feiras. Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/target=


Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

10 240 Jardim Keralux Calçamento no Keralux

Esta demanda não esta contemplada no Decreto Municipal 
nº 58.845, de 10 de julho de 2018 que define as rotas 
emergenciais. Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB.

11 Subprefeitura como um todo Cuidar das praças e dos córregos
Essas ações já são realizadas em nossas praça e córregos. 
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

12
Subprefeitura como um todo

Precisa de psiquiatra no posto de saúde

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 da Saúde-
SMS.



Nº Perímetro Demanda Devolutiva da Secretaria

13

245 Av. Paranaguá e Rua Prof. 
Antônio de Castro Lopes
266 Av. São Miguel

Cuidar das áreas que abrangem as 
margens do Córrego Mongaguá. Parques 
Lineares onde se encontram com 
inúmeros problemas, sendo eles as 
podas das árvores, retiradas de lixos 
acumulados em parques.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 
Secretaria do Governo Municipal - SGM

14 Fora de perímetro

Agentes comunitários para o Posto 

Paranaguá, onde não possui, onde a 

demanda de usuários é grande mas 

existe uma falha no acompanhamento de 

pacientes e famílias que abrange essa 

área.

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 da Saúde- SMS.



fonte:

As respostas das Secretarias apresentadas neste

powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano - SMDU pela Secretaria

do Governo Municipal – SGM.


