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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, 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



PLANO REGIONAL DA SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA 



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA



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 públicos)

• planos, diretrizes e estudos



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO

SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1

316 Av. Marechal Tito; 

318 Rua Ipê Roxo;

321 Estrada do Imperador;

331 Córrego Tijuco Preto;

392 Av. Tiburcio de Sousa;

Fora de perímetro

Semáforos verticais e horizontais 

próximos às escolas E.E. Charles de 

Gaulle, E.E. Alceu Guerner, 

E.E.Soldado Eder, E.E. Madre 

Paulina, E.E. Profa Izabel, E.E. Dario 

de Queirós, EMEF Padre Nildo

Amaral, e muitas outras em nossa 

região.

Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

2 316 Avenida Marechal Tito

Melhora do tráfego com novas 

opções de trânsito urbano para 

Avenida Marechal Tito.

No âmbito do atual Programa de Metas da cidade, 

há previsão de implantação de projeto de 

segurança viária na Marechal Tito a partir de 2020 

(Programa Via Segura)

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

3

316 Avenida Marechal 

Tito; 328 Linha Férrea 12 

Safira; 329 Córrego Três 

Pontes

Canalização do córrego três pontes -

diviza município ferras de vasoncelos, 

poa, itaquaquecetuba e são paulo. 

Cidade Kemel. (telefone /Morador do 

bairro)

Demanda de competência do Governo do Estado

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

4

316 Marechal Tito

331 Córrego Tijuco Preto

329 Corrégo Três Pontes

Fora do perímetro

Revitalização da Avenida Dr. Jose 

Pereira Gomes

Não esta especificado o tipo de serviço necessário no 

local.

Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal das Subprefeituras

5 318 Ipê Roxo

Revisão do Plano Regional, pois alguns 

eixos ocorre à impossibilidade de 

execução devido ao grande impacto as 

desapropriação a serem realizadas 

para sua implantação como o Ipê roxo

A revisão será feita no próximo Plano de Ação das 

Subprefeituras a ser elaborado em 2021

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

6 318 Rua Ipê Roxo

Limite do 318? Porque Chico Mendes? 

Rua Ipê Roxo, existe coisas e lugares 

não corresponde ao local

O perímetro 318 foi nomeado "Rua do Ipê Roxo" por ser 

essa rua considerada um importante eixo de deslocamento 

na região no sentido Leste-Oeste. Na época foi levantada 

a possibilidade de seu prolongamento conectando o 

território da Subprefeitura de Itaim Paulista com o território 

de São Miguel Paulista. Dessa forma, o Perímetro 318 não 

se limita à extensão da Rua Ipê Roxo, mas a tem como 

ponto de partida e se projeta, para além dela, pelo território 

da Subprefeitura do Itaim Paulista no sentido Leste-Oeste, 

por isso, inclui o Parque Chico Mendes. Contudo, 

considerando a dinâmica atual dessa região, o Perímetro 

poderá ser revisto no próximo Plano de Ação das 

Subprefeituras a ser elaborado em 2021.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

7

318 Rua Ipê Roxo

329 Córrego Três Pontes

Fora de perimetro

Construção de uma UPA 

(Unidade de Pronto 

Atendimento) 24 horas, local 

Cidade Kemel, SP (telefone 

/Morador do bairro)

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, que inclui 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA), partindo das 

necessidades de cada território. 

Secretaria Municipal da Saúde

8
318 Rua Ipê Roxo; 331 

Córrego Tijuco Preto

Revitalização das áreas ao 

redor das Escolas Públicas 

Estaduais e Municipais onde 

se alojam grandes lixões. 

em especial, EE. Sd. Eder 

(Soldado Eder Bernades

Dos Santos), Jd. Bartira.

Sempre que identificado o ponto de descarte irregular de 

lixo, as providências cabíveis são tomadas, inclusive 

revitalização das áreas.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

9

321 Estrada do Imperador; 

348 Dom João Nery, 

Lageado Velho e Saturnino 

Pereira; Subprefeitura 

como um todo

Corredor de ônibus

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo PDE – 2014 (Lei Municipal nº16.050/2014) e 

com o Plano de Mobilidade de São Paulo – PlanMob/SP 

2015 (Decreto Municipal 56.834/2016) existe previsão de 

corredor de ônibus para a Subprefeitura de Itaim Paulista, 

nas avenidas Marechal Tito e Dom João Nery.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

10 329 Córrego Três Pontes
Implantação do parque Encosta 

Norte

Área de empreendimento da CDHU - Gov. do 

Estado 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

11 329 Córrego Três Pontes

Na Rua Moisés Alves dos Santos, 

existe um espaço grande (terreno) 

da Prefeitura que possa ser 

construído creche e escolas

Terreno será analisado pela DIOB e por COGED  

para verificar a possibilidade de implantação de 

equipamento.

Secretaria Municipal da Educação

12 329 Córrego Três Pontes

Recuperar, revitalizar as margens 

do Córrego Armênio Soares que é 

paralela à Rua Valdemar T. dos 

Santos e Rua Luiz rosa da Costa 

(Ferraz). Esse córrego faz parte do 

projeto córrego limpo e começa 

dentro do Parque das Águas.

Próximo plano de Ação da Subprefeitura.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal das Subprefeituras

13 329 Córrego Três Pontes

Revitalização da CDC jardim das 

oliveiras, quadras abandonadas 

(Rua Moisés Alves dos Santos, 

962)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

14
331 Córrego 

Tijuco Preto

Agilização das construções 

de moradias populares 

principalmente para famílias 

alojadas em regiões de risco. 

Em especial, região do Tijuca 

Preto, comunidade em frente 

à Escola E. Sd. Eder 

(Soldado Eder Bernades Dos 

Santos), saneamento básico 

nenhum

Próximos à escola temos os loteamentos:  Conj. Habitacional São 

Miguel Paulista e Sítio da Pedra - Pq Sta Amélia e à Favela Tijuco 

Preto II, nenhum dos perímetros encontram-se no PDM 2017-2020, 

assim sendo, não temos previsão de intervenção para a área nos 

próximos meses. Para atendimento das famílias removidas por 

risco é necessário que a Defesa Civil da Subprefeitura local 

encaminhe um processo (SEI) para a SEHAB atendendo 

informações especificadas na Ordem Interna do Gabinete do 

Prefeito 01/2013-G. Dentre as informações o processo deve conter 

o cadastro dos moradores atingidos; perímetro da área atingida ou 

em risco e; proposta de intervenção da área pela Subprefeitura, 

garantindo que o risco não retorne ou que a área não seja 

reocupada. Somente após estas informações serem encaminhadas 

pela Subprefeitura a equipe Social de SEHAB poderá avaliar a 

possibilidade de atendimento das famílias, segundo Portaria 

SEHAB-G 131/2015 revista pela Portaria 68/2019. Mais 

informações sobre obras de saneamento na região há necessidade 

de consulta à Secretaria de Infraestrutura Urbana - SIURB.  

Secretaria Municipal de Habitação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

15

348 Dom José 

Nery, Lageado

Velho e Saturnino 

Pereira

Dom João Nery, projeto 

desenvolvido na SP 

Urbanismo. Corredor de 

ônibus Itaim/São Mateus

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo PDE 

– 2014 (Lei Municipal nº16.050/2014) e com o Plano de Mobilidade de São 

Paulo – PlanMob/SP 2015 (Decreto Municipal 56.834/2016) existe previsão 

de corredor de ônibus para a Subprefeitura de Itaim Paulista, nas avenidas 

Marechal Tito e Dom João Nery.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

16
392 Avenida 

Tibúrcio de Sousa

Revitalização da praça 

Marieta Gonzaga Taveira, 

com ATI e Wi-Fi

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 que 

serão contempladas nessa fase de expansão você pode encontrar aqui: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=279

947 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

17
427 Avenida 

Nordestina

nº SEI 6017.2020.0005313-7 : Várias ruas 

dos bairros por exemplo onde resido não 

tem asfalto, não é regularizada, 

oficializada. Sofremos com chuvas, pois 

não há galerias, guias e etc. Vejo que 

cuidam de áreas maiores mas não 

observam os detalhes internos

Não é possível a paviemtação de ruas não ofíciais.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

18 Fora do perímetro
Arco Leste, solicitamos vide audiência 

pública no Itaim Paulista

O Projeto para o Arco Leste ainda não está em 

elaboração. Mas em momento oportuno será 

divulgado o cronograma de início dos trabalhos e 

audiências públicas.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

19
Subprefeitura como 

um todo

Ampliação do 156 dentro das 

Subprefeituras e transparências nos 

pedidos abertos ao público

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

20
Subprefeitura como 

um todo
Arborizar o bairro

Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU, 

que está em elaboração.

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

21
Subprefeitura como 

um todo
Áreas invadidas por moradores sem teto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Segurança Urbana



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

22
Subprefeitura como 

um todo
Cobertura de ônibus

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 

PDE – 2014 (Lei Municipal nº16.050/2014) e com o Plano de 

Mobilidade de São Paulo – PlanMob/SP 2015 (Decreto Municipal 

56.834/2016) existe previsão de corredor de ônibus para a 

Subprefeitura de Itaim Paulista, nas avenidas Marechal Tito e Dom 

João Nery.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

23
Subprefeitura como 

um todo

Construções de 

albergues para 

moradores de ruas

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

24
Subprefeitura como 

um todo

Construções de 

ecopontos próximos a 

áreas de riscos de 

enchentes

A principio a implantação de Ecopontos em áreas com risco de 

enchente deve ser evitada, porém cada caso é analisado 

individualmente. Atualmente para implantação de Ecopontos 

utilizamos alguns critérios para determinar o local, tais como: 

quantidade de pontos viciados na região, terreno com o mínimo de 

800m², ter no mínimo 1,5km de distância de outros Ecopontos, entre 

outros.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

25
Subprefeitura como 

um todo

Cuidar das áreas 

institucionais

Serão realizadas vistorias nas áreas institucionais que estão sobre a 

responsabilidade da Subprefeitura Itaim Paulista

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

26
Subprefeitura 

como um todo

Educação 

ambiental 

para a 

sociedade. 

Sem mais!

As atividades de educação ambiental nos parques municipais são realizadas pelos estagiários e 

também pela UMAPAZ

A UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio 

Ambiente e Cultura de Paz, enquanto órgão gestor da Política Municipal de Educação Ambiental de 

São Paulo, promove, assegura e fomenta a Educação Ambiental da cidade de São Paulo. Oferece 

atividades e cursos incentivadores de participação social na melhoria ambiental e na cultura de paz, por 

meio da educação ambiental, conscientizadora dos cuidados com os recursos naturais e o equilíbrio 

necessário para uma convivência harmônica entre sociedade e meio ambiente. Os cursos tratam de 

temáticas e assuntos variados, norteados pela metodologia de livre percurso de aprendizagem, onde 

cada um trilha seu próprio caminho germinando ideias e florescendo atitudes, fundamentais para a 

perpetuação de um ambiente sustentável. Compõe-se por quatro equipes: Escola Municipal de 

Jardinagem, Divisão de Formação em Educação Ambiental e Cultura de Paz , Divisão de Difusão e 

Projetos em Educação Ambiental e Cultura de Paz e Divisão dos Planetários Municipais. São equipes 

constituídas por profissionais de diferentes formações e saberes – biólogos, agrônomos, 

comunicadores sociais, pedagogos, sociólogos, geólogos, geógrafos, arquitetos, de saúde e mais, o 

que permite a concepção e o desenvolvimento de programas e atividades numa dimensão inter e 

transdisciplinar. Conta com uma biblioteca – o Espaço Sapucaia – com livros, revistas e materiais sobre 

meio ambiente e cultura de paz, para uso dos professores, alunos e aberta à comunidade.

A UMAPAZ oferece cursos e atividades de formação, atividades de sensibilização e de reforço de 

saberes e práticas, em livre percurso de aprendizado, isto é, cada pessoa pode trilhar seu próprio 

caminho, iniciando o percurso a partir de seus interesses e sendo acompanhado e estimulado a inserir-

se num processo articulado de capacitação. Assim, a programação é, intencionalmente, bastante 

diversificada em termos de conteúdos e de práticas.

Em termos de faixa etária, a UMAPAZ tem atividades apropriadas a crianças e adolescentes, como a 

Aventura Ambiental, programação destinada a jovens e adultos, procurando acolher, em seus 

programas, pessoas de diferentes faixas etárias, ocupações, formações e originárias de todas as 

regiões da cidade, fundamentada no poder da diversidade.

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

27
Subprefeitura 

como um todo

Escola para 

alunos 

especiais

Os princípios orientadores do Currículo da Cidade se fundamentam na filosofia de uma Educação Inclusiva 

e no movimento de construção de uma Escola para Todos, portanto foi construído tendo como referência 

as mudanças paradigmáticas da sociedade contemporânea e a certeza de que os conteúdos escolares 

devem ser “como um campo aberto à diversidade. Essa diversidade não é no sentido de que cada 

estudante poderia aprender conteúdos diferentes, mas sim aprender conteúdos de diferentes maneiras”.

Dessa forma, o Currículo da Cidade se alinha aos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA), movimento internacional que vem sendo aplicado à educação, o qual preconiza que não há um 

único caminho metodológico capaz de ensinar e impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento de 

todos os estudantes, considerando-se que é função da escola criar oportunidades equitativas de 

aprendizagem, por meio de ambientes educacionais interativos que contribuam para o envolvimento de 

cada um, possibilitando-lhes métodos, materiais, recursos, tecnologias e todo o suporte pedagógico que 

responda às suas necessidades e amplie suas capacidades.

Na perspectiva inclusiva, conforme mencionado, o currículo escolar comum deve contemplar o 

reconhecimento e a valorização da diferença humana, o que pressupõe identificar e eliminar as barreiras, 

deslocando o foco da condição de deficiência para a organização do ambiente, diversificação das 

estratégias pedagógicas e disponibilização de recursos e serviços de acessibilidade.

Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU/2006, a deficiência é um conceito 

em evolução, que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e 

ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas.

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegura-se um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.

Neste sentido, a escola regular tem um papel fundamental no sentido de assegurar as condições de 

acesso e plena participação, com o intuito de superar o  modelo de deficiência como sinônimo de invalidez, 

passando a investir em medidas de apoio necessárias à conquista da autonomia e da independência pelos 

estudantes com deficiência, por meio do seu desenvolvimento integral.

Sendo assim, a proposta de uma escola especial não corrobora com a Política de Educação Especial do 

município, bem como com legislações nacionais e internacionais que tratam sobre tema.

Secretaria Municipal da Educação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

28
Subprefeitura como 

um todo

Eixos relacionados aos 

córregos, incluir projeto de 

drenagem aos córregos a fim 

de evitar enxentes. Estes 

eixos deveriam ser 

priorizados, pois são a maior 

causa de conflito no distrito.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

29
Subprefeitura como 

um todo

Fiscalização no bairro sobre 

camelôs mandando calçadas 

onde o pedestre pede para 

passar

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

30
Subprefeitura como 

um todo

Iluminação de led em toda 

região

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

31
Subprefeitura como 

um todo

Interferência urgente no meio 

ambiente com plantação de 

árvores e melhora nos 

córregos

Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU, que está em 

elaboração.

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

32
Subprefeitura 

como um todo

Investimento na Economia local 

atração de investidores, "privados 

e públicos", grande emprego local 

para o munícipe da região. local 

grande estabilidade em pleno 

território.

A PMSP e SMDET estão elaborando o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que irá identificar 

e as vocações econômicas e apoiar o desenvolvimento 

econômico do Município fundamentado nas realidades 

regionais, pelos próximos 10 anos. Nesse sentido, ações como 

a sugerida poderão ser incorporadas, caso os estudos as 

identifiquem como estratégicas para a região.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho

33
Subprefeitura 

como um todo

Investimento na mobilização 

urbana, com mais pontos de 

ônibus, principalmente no centro 

do bairro.

Nas vias por onde trafegam linhas de ônibus os pontos de 

parada existentes estão com os distanciamentos conforme 

determinado em Norma e Procedimentos e adequados à 

demanda

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

34
Subprefeitura 

como um todo

Itaim/ Curuçá - temos 5 córregos 

que precisa de atenção

Serão realizadas vistorias técnicas ao longo dos córregos e 

afluentes para possíveis ntervenções

Secretaria Municipal das Subprefeituras

35
Subprefeitura 

como um todo

O Itaim é cortado por 5 córregos e 

vários afluentes, construção de 

mais pontes a fim de desafogar a 

Marechal Tito.

Serão realizadas vistorias técnicas ao longo dos córregos e 

afluentes para possíveis intervenções

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

36
Subprefeitura 

como um todo
Participação do Fundurb

A demanda não indica uma ação específica. Ressalta-se que a 

utilização dos recursos do fundurb já está prevista Decreto nº 

57.537 de 2016, que institui os Planos Regionais das 

Subprefeituras (Parágrafo 3º do Art. 11).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

37
Subprefeitura 

como um todo

Plano emergencial da calçada 

desenvolvido na São Paulo 

Urbanismo, quando será 

executado.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal das Subprefeituras

38
Subprefeitura 

como um todo

Que todas emendas 

parlamentares, reformas, 

construções novas e intervenções 

que sejam avaliadas pelo 

Conselho a fim de aprovação e 

deliberação.

O Conselho Participativo não tem caráter consultivo ou 

deliberativo. A competência do Conselho consta no §1º do art. 

2º e no art. 4º do Decreto nº 59.023/2019

Secretaria Especial de Relações Sociais

39
Subprefeitura 

como um todo

Saneamento básico, infraestrutura 

dos córregos e limpeza dos rios e 

córregos.

A limpeza manual de córregos foi totalmente realizada, está 

pendente a limpeza mecânica por conta das interferências. 

Infraestrutura realizada em pequenos trechos apenas.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

40
Subprefeitura 

como um todo

Segurança dentro das escolas e 

parques no Itaim Paulista

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

41
Subprefeitura 

como um todo

Unificação das Escolas Municipais 

e Estaduais na resolução de 

problemas estruturais e físicos. 

Exemplo: o uso do espaço fisico 

da escola para empreendimentos 

que atendam as necessidades de 

lazer das comunidades.

No que tange a resolução de problemas estruturais, nas 

unidades da rede municipal estão sendo/serão reformadas 14 

unidades educacionais municipais no Itaim Paulista ao longo 

do ano de 2020. Quanto a  rede estadual não temos 

competência para informar. No que tange ao uso da áreas 

para lazer nas comunidades, muitas unidades cedem seus 

espaços nos horários ociosos para uso dos grupos que 

solicitam, mas destacamos que a região conta com dois CEU 

que cumprem esta função também.

Secretaria Municipal da Educação

42
Subprefeitura 

como um todo

Unificar a rede de Educação 

Municipal com Estadual para o 

progresso local

Impossibilidade legal por se tratar de redes sob jurisdições 

diferentes - estado e município

Secretaria Municipal da Educação



DEMANDAS  IMPORTANTES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS SETORIAIS 

E PARA O 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

43 329 Córrego Três Pontes
Recapeamento Rua Pedro Gil 

encosta norte

Sera feito verificação da possibilidade de 

execução e de inserir na previsão orçamentaria 

de 2021.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

44 331 Córrego Tijuco Preto Córrego Tijuca Preto
Limpeza mecanizada e manual do córrego

Secretaria Municipal das Subprefeituras

45
336 Córrego Água 

Vermelha
Córrego Água Vermelha - falta tudo

limpeza mecanizada e manual do córrego

Secretaria Municipal das Subprefeituras

46 427 Avenida Nordestina

Gostaria de saber qual a razão de 

recapeamento de toda a avenida 

nordestina em tão pouco tempo? O 

asfalto estava novinho.

Solicitação de intervenção devido a necessidade 

de manutenção e melhoria na faixa de corredor 

de ônibus

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

47
Subprefeitura como um 

todo

Manutenção nos cemitérios 

(abandonados)

Não há cemitérios no Distrito do Itaim Paulista

Secretaria Municipal das Subprefeituras

48
Subprefeitura como um 

todo

Recapeamento das vias principais de 

cada bairro

Algumas das vias do Distrito estão sendo 

contempladas com o recapeamento.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

49
Subprefeitura como um 

todo

Recapeamento de todas as ruas 

adjacentes à Marechal Tito, 

principalmente a Av. D. João Neri, 

Antonio João de Medeiros, Fernando 

Pacheco Jordão, entre outras que 

buracos foram tapados e novamente 

abrem os buracos

Sera feito verificação da possibilidade de 

execução e de inserir na previsão orçamentaria 

de 2021.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

Subprefeitura como 

um todo

Recapeamento nas 

periferias

Não é possível determinar o local a que se refere a solicitação.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

51
Subprefeitura como 

um todo

Vigilância sanitária nos 

restaurantes

Esta demanda consta no Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 

O eixo da  Vigilância em Saúde contempla ações de vigilância 

sanitária e, um dos objetivos é  " Controlar o risco sanitário 

relacionado ao consumo de produtos, prestação de Serviços de 

Saúde e de Serviços de interesse da saúde ” cujo uma das 

metas é "Investigar 90% das notificações de surtos de origem 

alimentar".

Secretaria Municipal da Saúde
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