
AUDIÊNCIA DEVOLUTIVA 

PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA DE 
PARELHEIROS



❖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 PARELHEIROS



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS



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 DE PARELHEIROS



Perímetro Proposta Resposta da Secretaria

-298 Centro de 

Parelheiros

Proposta metas para estrada do hospital de 

Parelheiros pavimentada

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

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-298 Centro de 

Parelheiros

Hospital Parelheiros estamos aguardando o término 

das obras e não ser igual uma UPA, está só Pronto 

Atendimento ainda

A Secretaria Municipal de Saúde incorporou em seu planejamento para 2020, a 

entrega da plena operação do Hospital de Parelheiros. Em funcionando, o Pronto 

Socorro e Ambulatórios, mas, a SMS aguarda Convênio com Estado para iniciar 

cronograma de implantação dos serviços do hospital.

-Secretaria Municipal da Saúde

-298 Centro de 

Parelheiros

-300 Av. Sadamu Inoue

-323 Parques Urbanos

-409 Caulim/Itaim

alargamento na estrada turística parelheiros e ciclovia 

para chegar nos pq da nossa região

Depende de obra da Siurb para alargamento da estrada

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-298 Centro de 

Parelheiros

-323 Parques Urbanos

-337 Cratera da Colônia

Parque das nascentes do Ribeirão Colônia - já existem 

duas academias ao ar livre em Parelheiros: uma na 

área externa do CEU Parelheiros e outra na Arena 

Cratera Vargem Grande. Contudo, são equipamentos 

votlados para a terceira idade. Solicito que sejam 

instaladas academias de ginástica ao ar livre similares 

aquelas que existem no Parque Ibirapuera, no Parque 

Villa Lobos ou no Parque do Povo. Esses equipamentos 

são destinados ao pessoal mais jovem, ao contrário 

dos existentes em Parelheiros que se destinam à 

terceira idade.

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

-300 Av. Samadu Inoue

(parque floresta) queria pedir uma atenção para o 

córrego que fica na Av. Sadamu Inoue, no vilela 

impedindo o tráfico de pessoas

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-300 Av. Samadu Inoue

(parque florestal) Reivindico a melhoria do córrego da 

Av Sadamu Inoue que fica no bairro a vilela que toda 

vez que chove enche e alaga a avenida impedindo a 

transição das pessoas.

Em estudo para inclusão no planejamento de 2021

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-300 Av. Samadu Inoue
Colocar um farol na entrada do Parque Florestal para 

evitar acidentes

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS nº 96.25.00834/20-

21

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-300 Av. Samadu Inoue

Colocar um farol na saída do Parque Florestal, porque 

ninguém se respeita ali na saída e acaba acontecendo 

acidentes

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS nº 96.25.00833/20-

69

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-315 Estradas Colônia e 

Marsilac

-323 Parques Urbanos

Da igreja católica que fica na estrada da Barragem até 

a UBS precisa de regulação fundiária e não tem rede 

de esgoto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

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

-315 Estradas Colônia e 

Marsilac

-323 Parques Urbanos

Não temos calçadas e acessibilidade até a UBS 

Barragem. Da igreja católica que fica na estrada da 

Barragem até a UBS o povo anda na avenida, 

regulação fundiária não tem rede de esgoto também 

não tem.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-315 Estradas Colônia e 

Marsilac

-323 Parques Urbanos

Não temos calçadas e acessibilidade até a UBS 

Barragem. Da igreja católica que fica na estrada da 

Barragem até a UBS o povo anda na avenida.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Esta demanda devera ser encaminhada para a Subprefeitura Parelheiros para analise 

junto à CPDU com relação à legislação de Muros, Passeio e Limpeza (MPL)

-Secretaria Municipal das Subprefeituras



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-315 Estradas Colônia e 

Marsilac

-323 Parques Urbanos

-335 Barragem/Cidade 

Luz

-408 Barragem/Parada 

57

-Não identificado

-Fora de perímetro

Regularizar nossos bairros Barragem, Cidade Luz1, 

Cidade Luz 2, Santo Antonio, Jardim Paulista, 

Principal estrada Fazenda, estrada Barragem.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Não consta neste departamento informações sobre ações na referida área. Será 

encaminhado para coordenadoria responsável para verificação da viabilidade da ação.

-Secretaria Municipal de Educação

-323 Parques Urbanos

-409 Caulim/Itaim
Rio Caulim - enchente no recanto

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-337 Cratera da Colônia
(Vargem Grande) construção de uma escola nova na 

Rua Ipe Roxo,

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da possibilidade de implantação de 

equipamento na Rua Ipê Roxo.

-Secretaria Municipal de Educação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-337 Cratera da Colônia (Vargem Grande) regularização fundiária,

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Não consta neste departamento informações sobre ações na referida área. Será 

encaminhado para coordenadoria responsável para verificação da viabilidade da ação.

-Secretaria Municipal de Educação

-337 Cratera da Colônia
(Vargem Grande) saneamento básico, colocar 

tubulação nos córregos abertos

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-337 Cratera da Colônia Pavimentação das Ruas do Vargem Grande
Não é possível determinar o local a que se refere a solicitação.

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-337 Cratera da Colônia Sistema de drenagem na várzea do Vargem Grande
Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-337 Cratera da Colônia

-Não identificado

Regularização fundiária de Vargem Grande e bairros da 

região de Parelheiros

Demanda em estudo  para o Planejamento 2021  

PDM 2017-2020 Março: Vargem Grande não está nas metas. O PDM 2017-2020 prevê 

regularizar até o final de 2020 mais de 3.000 (três mil) imóveis na Subprefeitura de 

Parelheiros.

-Secretaria Municipal de Habitação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-409 Caulim/Itaim

Necessitamos de uma área de recreação infantil e 

adulto, assim como asfalto. peço encarecidamente 

que este pedido seja atendido, os moradores do 

Manacá da Serra pede socorro

Em estudo para inclusão no planejamento de 2021

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-409 Caulim/Itaim

Nós moradores do Manacá da Serra precisamos 

urgentemente da Regularização fundiária. Pois as ruas 

não mais funciona com tração mecânica. peço 

encarecidamente que este pedido seja atendido, os 

moradores do Manacá da Serra pede socorro

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020

Consta no PDM 2017-2020.

-Secretaria Municipal de Habitação

-409 Caulim/Itaim
reconstrução das escolas que pegou fogo no recanto 

campo belo

Não temos conhecimento de Unidades Educacionais Municipais que pegaram fogo na 

região em questão.

-Secretaria Municipal de Educação

-449 Vila 

Roschel/Parque Recreio

(chácara progresso, parque recreio, vila roche, 

marcilac) Criação da Praça Palmeira, a qual começo e 

não foi concluída na rua Sonia, Vila Rochel.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-449 Vila 

Roschel/Parque Recreio
regularização fundiária no Chácara Progresso

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020

Consta no PDM 2017-2020.

-Secretaria Municipal de Habitação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-450 Cipó/Cipó do Meio (Jd das fontes) saúde

Demanda não inteligível ou genérica

Não identificamos objetivamente como poderíamos contemplar a demanda.

-Secretaria Municipal da Saúde

-450 Cipó/Cipó do Meio (Jd das fontes) transporte

O bairro Jd. das Fontes, distrito de Marsilac, é atendido por transporte coletivo pelas 

linhas 6L04-10 Jd. Oriental/Fontes - Term. Parelheiros e 6L04-42 Jd. Oriental - Term. 

Parelheiros, estando dimensionadas conforme critérios técnicos de adequação de 

oferta à demanda, são considerados o limite máximo utilizado é de 5 (cinco) 

passageiros em pé/m² útil de piso do veículo, na hora pico, admitindo-se 6 (seis) 

passageiros para efeito de arredondamento de frota.

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-450 Cipó/Cipó do Meio Asfalto nas ruas que ainda falta

Sera feito verificação da possibilidade de execução e de inserir na previsão 

orçamentaria de 2021.

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Fora de perímetro]
(sul II) saneamento básico na chácara santo Hubertus, 

Jusa.

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-Fora de perímetro

Asfalto em todo bairro do chácara progresso que 

desde 2016 a população vem lutando para conseguir 

asfalto e regulariza o bairro.

Demanda não inteligível ou genérica

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

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Fora de perímetro
Instalação de guias, sargetas e asfalto no bairro 

chácara Santo Hubertas e Jusa.

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Fora de perímetro Uma UBS no Parque Florestal

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

-Fora de perímetro

Continuidade do processo de regularização fundiária 

do Parque Lagoa Rica, pois no slide passado consta que 

"ações previstas" Jardim Manacá e Jardim dos Alamos. 

E nós?

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

-Secretaria Municipal de Habitação

-Fora de perímetro

Operação de "requalificação de calçadas". me desculpa 

a franqueza, mas qual a finalidade de quebrar canteiros 

e 'calçadas' que estão em ótimos estado, enquanto tem 

inúmeros lugares que a rua mal recebe um caminhão 

para arrumar como a Estrada do Taquaral que está 

abandonada.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Esta demanda devera ser encaminhada para a Subprefeitura Parelheiros para analise 

junto à CPDU com relação à legislação de Muros, Passeio e Limpeza (MPL)

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Não indentificado Queremos a UPA funcionando, sair do esqueleto

Foi incorporado ao Programa de Metas, para o biênio 2019-2020, a construção de 

uma UPA Parelheiros. O processo esta em andamento, no entanto, o planejamento 

inclui reforma da UPA Balneário São Jose e UBS Jardim São Norberto.

-Secretaria Municipal da Saúde



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Subprefeitura como 

um todo
(social) Implantação CREAS em Parelheiros

Demanda já consta do PLAS 2018-2021

-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

-Subprefeitura como 

um todo
Fundiária - Legalizar ruas e colocar iluminação, asfalto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Subprefeitura como 

um todo

melhorias nos esgotos e tratamento na própria região 

que foi gerado

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

-Subprefeitura como 

um todo
Mobilização

No âmbito da Subprefeitura de Parelheiros, há previsão de: implantação de um trecho 

de faixa exclusiva de ônibus na Av Senador Teotônio Vilela; e requalificação da 

ciclofaixa Marsilac.

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-Subprefeitura como 

um todo

Realmente divulgar para todos os munícipes dessas 

reuniões, a divulgação é precária; será que vocês 

realmente desejam que nós (população) lutemos por 

nossos direitos? É colocado mais banner de políticos 

nas ruas do que de ações como essa.

Compreendemos a demanda de melhoria da comunicação, incluindo mais 

antecedência na divulgação para múltiplos atores. Encaminharemos sugestão de 

melhoria na divulgação dos documentos para o próximo processo de elaboração dos 

Planos de Ação das Subprefeituras, em 2021.

-Secretaria do Governo Municipal

-Subprefeitura como 

um todo
Regularização fundiária

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 mais de 3.000 (três mil) 

imóveis na Subprefeitura de Parelheiros.

-Secretaria Municipal de Habitação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Subprefeitura como 

um todo

(urbano) Olhem mais pelas comunidades que sofrem 

com as enchentes e doenças decorrentes dessas 

enchentes.

Moradias em áreas de preservação e proteção ambiental

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Subprefeitura como 

um todo

(urbano) um olhar com mais atenção para as 

comunidades que vivem as margens de córregos, 

muitas enchentes, muitas doenças adquiridas através 

dessas enchentes

Moradias em áreas de preservação e proteção ambiental

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Subprefeitura como 

um todo
aumento do orçamento da periferia

A decisão pelo incremento de recursos a determinada área ou política pública não 

compete à Secretaria da Fazenda, estando esta sob o arbítrio pleno da Administração 

na elaboração da proposta orçamentária ou na execução do orçamento, respeitando 

os limites legais para as alterações orçamentárias, ou da Câmara Municipal, mediante 

alterações (emendas) feitas ao Orçamento, quando de sua elaboração.

-Secretaria Municipal da Fazenda

-Subprefeitura como 

um todo

Chega de regularização mecânica, queremos 

regularização fundiária.

Demanda Não Inteligível ou genérica

-Secretaria Municipal de Habitação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Subprefeitura como 

um todo

transporte público um dos problema que mais a 

população enfrenta na região

Demanda não Inteligível ou genérica

-Secretaria Municipal de Habitação

-Subprefeitura como 

um todo

Que as ruas rurais seja contemplada para o movimento 

do turismo

Ação dentro do programa Investe Turismo.A Investe Turismo é um programa a nível 

federal entre o Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae para apoio e fomento ao 

turismo em 30 rotas turísticas do Brasil. Dentro do Estado de São Paulo está sendo 

trabalhado o litoral norte e a capital: Centro Histórico e os Polos de Ecoturismo 

Parelheiros e Cantareira.

-Secretaria Municipal do Turismo

-Subprefeitura como 

um todo

Desmatamento em grande área para loteamento 

indevido e depois pede para nós replantar árvore. O 

certo é não retirar o que já tem e cuidar ao contrário de 

liberar a documentação para o erro.

As ações já realizadas em conjunto com a SPPA são voltadas a coibir o aumento do 

desmatamento, porém as atuações de fiscalização são nos casos de flagrante ou em 

apoio aos agentes nas vistorias e notificações das áreas desmatadas, a fim de evitar o 

aumento

-Secretaria Municipal de Segruança Urbana

-Subprefeitura como 

um todo

Educação - investir mais na educação, reformas, 

construir, e dar uma assistência melhor nos CEI, CEUs, 

escolas, etc.

Implantação de CEI à Rua Sebastião da Barra X Rua Nacip Haydan prevista entrega em 

04/2020.

No que tange a manutenção/ reforma, informamos que temos uma unidade em 

manutenção mais três unidades previstas para serem atendidas em 2020, com 

possibilidade de aumentar o número previsto de atendimento, conforma a 

disponibilidade de orçamento.

-Secretaria Municipal de Educação



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Subprefeitura como 

um todo

temos um problema grave de sinal de internet em todo o 

território

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. Em Parelheiros as localidades que já foram contempladas ou 

serão até dez/20 são:Concluída - Praça Júlio César De Campos

Concluída - Praça João Adão e Praça Jacó Reimberg Filho

Concluída - Aldeia Tenonde-Porã

Concluída - Subprefeitura de Parelheiros

Até dez/2020 - AMA Parelheiros

Até dez/2020 - Bosque Vargem Grande (Bosque do xerife)

Até dez/2020 - CEU Parelheiros

Até dez/2020 - Praça da Colônia

Até dez/2020 - Praça do Trabalhador

Até dez/2020 - Telecentro Probrasil

Até dez/2020 - UBS Jardim Embura

-Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

-Subprefeitura como 

um todo

Fiscalização cerrada com os loteamentos irregulares e 

consequentemente a precariedade no saneamento 

básico, transporte, educação, lazer e saúde, porque só 

punição para o pobres - eu.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

-Secretaria Municipal de Habitação



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



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-298 Centro de 

Parelheiros

-315 Estrada Colônia e 

Marsilac

CEU Parelheiros (parque aquático) Ao invés de 

interditar a piscina maior (adulto), seria interessante 

colocar uma faixa sinalizando que existem trâmites 

para resolver o deslocamentos da piscina e, em 

paralelo, colocar cartazes na área da piscina, pedindo 

cautela com relação aos locais que apresentem 

descolamentos dos azulejos. Com isso, a piscina 

deixaria de ter o acesso interrompido até que as obras 

sejam de fato realizadas. Ainda que a alegação da 

gestão seja para a segurança dos usuários, o Clube 

Municipal Jorg Bruder apresenta a mesma situação 

MAS funciona normalmente.

Previsão de atendimento em 2020, com manutenção dos serviços previstos na Ata de 

Registro de Preços vigente.

-Secretaria Municipal de Educação

-300 Av. Samadu Inoue

-Fora de perímetro

(Sadamu Inoue) devolutiva em relação ao construção 

de muro da Subprefeitura, construída sob nascente, 

curso de água. Foi feito protocolo de reclamação mas 

não houve resposta.

Demanda faz parte do planejamento 2020

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-337 Cratera da Colônia (Vargem Grande) Pavimentação, zeladoria,
Solicitação acrescentada ao planejamento 2020

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-409 Caulim/Itaim

-Fora de perimetro

Devolutiva em relação ao Parque Itaim (o que de fato 

será feito nesse parque / licitação / como funcionará, 

etc)

Parque Natural Itaim contemplado no Programa de Metas 2019-2020

-Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-450 Cipó/Cipó do Meio
(jardim das Fontes) melhorias para escola Leonor 

fernandes Costas Zacharias

Trata-se de Escola da rede Estadual.

-Secretaria Municipal da Educação

-450 Cipó/Cipó do Meio (Jd das fontes) Recapeamento de ruas
Demanda não inteligível ou genérica

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-450 Cipó/Cipó do Meio
mais ônibus pois a linha do Jardim das Fontes a espera 

é muito longa

O bairro Jd. das Fontes, distrito de Marsilac, é atendido por transporte coletivo pelas 

linhas 6L04-10 Jd. Oriental/Fontes - Term. Parelheiros e 6L04-42 Jd. Oriental - Term. 

Parelheiros, estando dimensionadas conforme critérios técnicos de adequação de 

oferta à demanda, são considerados o limite máximo utilizado é de 5 (cinco) 

passageiros em pé/m² útil de piso do veículo, na hora pico, admitindo-se 6 (seis) 

passageiros para efeito de arredondamento de frota.

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-Fora de perímetro
Limpeza e recuperação dos lagos da chácara Santo 

Hubertos

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Não indentificado

Reclamação - minha rua se encontra nessa situação, a 

perua da escolinha do meu filho não vai até a porta por 

conta do endereço e na minha casa não tenho água da 

SABESP pelo mesmo motivo.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 mais de 3.000 (três mil) 

imóveis na Subprefeitura de Parelheiros.

-Secretaria Municipal de Habitação

-Subprefeitura como 

um todo
Equipamentos pilares de ressonância

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

-Subprefeitura como 

um todo
Fiscalização das obras públicas

A Subprefeitura realiza a fiscalização de todos os contratos vigentes

-Secretaria Municipal das Subprefeituras



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


