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AUDIÊNCIA DEVOLUTIVA 
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PENHA



❖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, 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 DA PENHA 



DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES NA 
AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL

SUBPREFEITURA PENHA



DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA INTEGRAÇÃO 
AO PLANO DE AÇÃO

❖ Critérios:
• Compatível com as Diretrizes Gerais da Subprefeitura definidas no PRS;
• Compatíveis com os Objetivos e  Diretrizes do perímetro onde a demanda 

está localizada;
• Intervenções no território que, embora não estejam previstas nas 

Diretrizes Gerais ou do Perímetro Específico do PRS, podem contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida;

• Em acordo com os insumos fornecidos pelas secretarias municipais, 
viabilidade técnica e financeira; 

• Enquadráveis nas seguintes categorias: investimento; gestão e 
monitoramento; planos, diretrizes e estudos; zeladoria.



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1
75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco

Readequação da calçada da Av. Assis Ribeiro, início.
Esta demanda não esta contemplada no Decreto Municipal nº 

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

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

Subprefeitura

2

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco

Jardim Francisco e Piratininga: Educação e Lazer 

(população carente, vítima de tráfico de drogas)

Aceitamos indicação de terrenos para análise da possibilidade de 

implantação de equipamentos.

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

Secretaria Municipal de Educação

3
75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco

Jardim Francisco e Piratininga: Urbanização e 

regularização de lotes

PDM 2017-2020 Março: Consta nas metas "Jardim Piratininga" 

previsão 2020-06. 4190 famílias beneficiadas. 

Secretaria Municipal de Habitação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

4

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco

241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer                          251

Território CEU Tiquatira/Av. 

Gabriela Mistral                          

244 Córrego Tiquatira/Av. 

Governador Carvalho Pinto           

258 Avenida Amador Bueno 

de Veiga

Todos os acessos do Cangaíba: implantação de 

sinalização de orientação "Cangaíba" na Ayrton 

Senna, Ponte Nordestinos, R. Dr. Assis Ribeiro, Av. 

Gabriela Mistral, Av. Gov. Carvalho Pinto, Av. São 

Miguel

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise 

CS nº 96.25.00849/20-07

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

5

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco

Pinto                     

241 Av. Cangaíba e 

Av.Danfer

244 Córrego Tiquatira/Av. 

Governador Carvalho

251 Território CEU 

Tiquatira/Av. Gabriela Mistral

O Distrito de Cangaíba está sozinho, além do Córrego 

Tiguatira, ao lado da Ermelino e ponte Rosa. O 

Cangaíba é 2 vezes maior que Artur Alvim, duas 

vezes a Ponte Rosa, maior que Penha e Vila Matilde, 

uma vez e meia Ermelino Matarazzo e não temos: 

Hospital, UPA 24horas, Ceu na área da Vila Eng. 

Goulart, delegacia, CIA da PM, Bombeiro, 

Urbanização das Favelas (invasões e Assaltos). Além 

de sobrecarregar os vizinhos, a falta de equipamentos 

está gerando um problema social, que está gerando 

um problema de segurança pública.

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

Para região da Subprefeitura da Penha está previsto para o 

PPA 2018-2021, a implantação de um equipamento do tipo 

CEU - Arthur Alvim com previsão de entrega em 06/2020. A 

implantação do CEU na Vila Eng. Goulart poderá ser analisada 

no próximo PPA 2022-2025.

Secretaria Municipal de Educação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

6 241 Av. Cangaíba e Av. Danfer
Favela da Caixa D'Água (Av. Cangaíba/Danfer): 

implantação de CEU

Para região da Subprefeitura da Penha está previsto para o 

PPA 2018-2021, a implantação de um equipamento do tipo 

CEU - Artur Alvim com previsão de entrega em 06/2020. A 

implantação do CEU na Favela Caixa d'água poderá ser 

analisada no próximo PPQ 2022-2025

Secretaria Municipal de Educação

7 241 Av. Cangaíba e Av. Danfer

Favela da Caixa D'Água (Av. Cangaíba/Danfer): 

sinalização da Av. Cangaíba que foi interrompida e 

continua na Av. Danfer

Demanda pouco inteligível ou genérica. Precisamos de 

maiores informações.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

8 241 Av. Cangaíba e Av. Danfer

Canalização e/ou limpeza do córrego que passa na Av. 

Buenos Aires, no limite do perímetro 241, paralelo à 

Av. São Miguel. O córrego, até o limite com o 

perímetro de Ermelino, apresenta preocupação para a 

população local, e é uma região de enchentes e 

acúmulo de lixo, com forte cheiro de esgoto.   Há 

muitos anos é solicitado uma solução a este problema 

à Prefeitura, sem que haja uma devida resposta da 

mesma. 

Em execução obra parcial emergencial de contenção das 

margens do córrego na Av. Buenos Aires

Subprefeitura



No Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

9

241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer

Canalização e/ou limpeza do córrego que passa na Av. Buenos 

Aires, no limite do perímetro 241, paralelo à Av. São Miguel.

O córrego, até o limite com o perímetro de Ermelino, apresenta 

preocupação para a população local, e é uma região de enchentes 

e acúmulo de lixo, com forte cheiro de esgoto.

Descrição do córrego: ele sai do Córrego Tiquatira, segue pela Av. 

Buenos Aires, depois paralelamente à R. Gentil Braga, corta a Rua 

Ouro FIno (problemas na ponte, sujeira e alagamento), atravessa a 

R. Florêncio da Silva, passando por trás da R. Jacinto de Lima 

Santos (muitos problemas com alagamentos por acúmulo de 

sujeira nessa parte do córrego), depois ele segue paralelo à Av. 

Pedra Preta, e continua no perímetro de outra Subprefeitura.

Há muitos anos é solicitado pela população o tratamento devido a 

esse córrego, sem resposta da Prefeitura

em execução obra parcial emergencial de 

contenção das margens do córrego na Av. 

Buenos Aires.  Demanda em estudo para o 

Planejamento de 2021. Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

10

251 Território CEU 

Tiquatira/Av. Gabriela 

Mistral

Perímetro entre a Rua Kampala e Gabriela Mistral, 

entre Ponte e Av Cangaíba e Av Gabriela Mistral: UBS 

Trindade em local de difícil acesso- falta de mobilidade

Será realizado estudo preliminar para verificar a possibilidade de 

inclusão da referida via na programação de recapeamento 2021

Subprefeitura

11

251 Território CEU 

Tiquatira/Av. Gabriela 

Mistral

Cessão da área municipal aonde está instalado o 

Mercado da Penha, antiga fábrica de gelo, fechada a 

35 anos e que está vazia. Necessitamos da liberação 

da área para construção

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Subprefeitura

12
253 Centro Histórico 

da Penha

Sem sinalização para redução de velocidade na área 

da escola. Melhorias de mobilidade, demarcar próximo 

a escola Barão de Ramalho, ali na Amador de Veiga 

como área com fluxo de crianças e estudantes com 

placas de radares, informando a existência da escola 

para maior atenção dos motoristas. Muito perigoso as 

crianças ali na frente expostas ao movimento.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS 

nº 96.25.00841/20-97. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020. Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

13
253 Centro Histórico da 

Penha

Sem sinalização para redução de velocidade na área 

da escola. Melhorias de mobilidade, demarcar próximo 

a escola Barão de Ramalho, ali na Amador de Veiga 

como área com fluxo de crianças e estudantes com 

placas de radares, informando a existência da escola 

para maior atenção dos motoristas. Muito perigoso as 

crianças ali na frente expostas ao movimento.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS 

nº 96.25.00841/20-97

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020. Secretaria 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

14

253 Centro Histórico da 

Penha

Mobilidade com relação a conectividade- muito isolado 

o CEU, difícil acesso por falta de transportes coletivos. 

Poderia colocar mais ônibus no entorno, pois o circular 

não supre as necessidades da população que faz uso 

do CEU.

Entendemos se tratar do CEU Tiquatira atendido por transporte 

coletivo pelas linhas 211V-10 Vl. Paranaguá - Penha e/ou 3206-10 

Metrô Penha - Conj. Chaparral que se utilizam da circulação viária 

existe no entorno do estabelecimento, tendo em vista a 

complexidade de acesso.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

15
253 Centro Histórico da 

Penha

Já solicitada área Rua Vera Cruz, 288 ao Governo 

Federal. Área tombada que precisa ser preservada.

O DPH/Conpresp realizaram através da Resolução 13/2018 a 

proteção do núcleo histórico da Penha, no qual o imóvel em questão 

está inserido e é listado como tombado. Se trata de área verde, com 

remanescentes de trilhos de antigo ramal ferroviário, hoje ocupada 

com vegetação, cujo estudo de tombamento recomenda a 

destinação do local à praça ou parque.  

Secretaria Municipal de Cultura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

16
258 Av. Amador Bueno 

da Veiga
Reforma da AMA Maurício Pate

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Consta no plano de ação da subprefeitura da Penha, a reforma AMA

e UBS Integrada Jardim Nordeste. Ainda assim, a Secretaria 

Municipal de Saúde tem revisado fluxos e processos de atendimento 

em UBSs de modo a torná-lo mais eficaz e adequado. Nesse 

sentido, a SMS vem analisando os serviços de saúde no município 

de São Paulo, a fim de reestruturar a rede de equipamentos de 

saúde, partindo das necessidades do território.

Secretaria Municipal de Saúde

17

258 Av. Amador Bueno 

da Veiga

391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim

Eid

Requalificação de calçadas

A Lei nº 14.675 de 23 de janeiro de 2008, institui o Plano 

Emergencial de Calçadas (PEC) e o Decreto Municipal nº 58.845, de 

10 de julho de 2018, define as rotas emergenciais.

Subprefeitura

18

391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim

Eid

Ampliar a reforma e requalificação ao longo da Av. 

Calim Eid, em ambos os sentidos da Avenida, dentro 

do perímetro 391

Demanda não inteligível ou genérica. Não está especificado o tipo 

de serviço necessário no local.

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

19
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid

Reforma da praça Sta. Quitéria (com poda, 

colocação de equipamentos de ginástica e 

reformas dos brinquedos já existentes)

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 

2020

Subprefeitura

20

391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid

Regularização fundiária do Conjunto Habitacional 

Cingapura Maraial, com a retificação do 

alinhamento da Lei 8.849/1978. Deverá haver a 

regularização das unidades habitacionais, com 

venda das mesmas pelos ocupantes, realizando o 

muramento do Conjunto e construção de lixeiras 

conforme legislação municipal.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Habitação

21
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid

Criar uma UBS no bairro, já que a mais próxima 

fica muito longe

A subprefeitura da Penha conta com 21 UBS, 

(...) destas consta no plano de ação a reforma da AMA/UBS Integrada 

Jardim Nordeste.  Também, vale salientar que a Secretaria Municipal 

de Saúde vem analisando os serviços de saúde no município de São 

Paulo, a fim de reestruturar a, partindo das necessidades de cada 

território.

Secretaria Municipal de Saúde



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

22
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid
Reforma das vias

Demanda em estudo para o Planejamento 2021.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

23

391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid

Transporte deficitário, especialmente na rua dos 

Continentes

Informamos que a Rua dos Continentes é atendido por 09 linhas que 

operam diurnamente e 01 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.

(SPTrans)

24
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid
Equipamentos Sociais (principalmente para idosos)

A Secretaria possui atualmente o Polo Cultural da Terceira Idade, 

localizado em território da sub Sé, prevê a sua qualificação, porém, 

não a abertura de novos equipamentos.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

25
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim Eid

Regularização fundiária do Conjunto Habitacional 

Cingapura Maraial, com a retificação do 

alinhamento da Lei 8.849/1978. Deverá haver a 

regularização das unidades habitacionais, com 

venda das mesmas pelos ocupantes, realizando o 

muramento do Conjunto e construção de lixeiras 

conforme legislação municipal.

Não consta neste departamento informações sobre as referidas 

ações. Será encaminhado para coordenadoria responsável para 

verificação da viabilidade da ação.

Secretaria Municipal de Habitação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

26 Toda Sub

Ausência de qualquer ação visando educação e cultura 

que resulte em queda de criminalidade e melhoria da 

população, de sua qualidade de vida

A Divisão de Cultura da Coordenadoria dos Centros Educacionais 

Unificados e da Educação Integral, tem como atribuição formular e 

implementar programas e projetos de cidadania cultural e demais 

ações culturais realizadas nos Centros Educacionais Unificados 

(CEUs) e nos Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs), 

em parceria ou não com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC). 

Pontuamos que nesta parceria com SMC são desenvolvidos dois 

projetos como o Piá e Vocacional que promovem o acesso a 

cultura a partir de cursos de formação para crianças e 

adolescente. O Piá - Programa de Iniciação Artística, atende 

crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, proporcionando 

convivência com as 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 de crianças e 

adolescentes. O Vocacional é um programa de formação voltado 

para adolescentes maiores de 14 anos e estimula a atividade 

artística direcionadas as aréas da dança, música, teatro e demais 

linguagens, atendendo a demanda e vocação de cada território. 

Destacamos ainda, a parceria com Associação Santa Marcelina, 

no Programa Guri que acontece em 28 CEUs, que promove a 

educação musical e a inclusão

CONTINUA ...



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

27

CONTINUAÇÃO

sociocultural de crianças e adolescentes. A COCEU promove 

também o programa de iniciação  musical, que implica na 

contratação  de instrutores de iniciação musical pra atuar nas 

Unidade Educacionais da Rede Municipal de Educação, que no ano 

de 2019, forma 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. Assim, indicamos 

que a Secretaria de Educação desenvolve políticas públicas e as 

ações que contribuam para a dimunuição da criminalidade, assim 

como da vulnerabilidade da população em geral, sendo os CEUs

polos disseminadores da política pública que visa a melhoria da 

qualidade social, cultural e econômica da população, principalmente 

da periférica.

Secretaria Municipal de Educação



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

28 Toda Sub

Obrigar que indivíduos responsáveis pelos setores 

públicos da prefeitura estejam presentes na 

reunião. São ridículas suas ausências.

Para todas as audiências públicas de elaboração dos Planos de 

Ação das Subprefeituras, a Prefeitura de São Paulo garantiu a 

participação de ao menos três servidores públicos: um representante 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, um 

representante da Secretaria de Governo Municipal e um da 

Subprefeitura correspondente. Em grande parte dos casos, 

entretanto, havia mais de uma pessoa da Subprefeitura e mais de 

uma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Assim 

sendo, informamos que havia técnicos presentes. 

Secretaria de Governo Municipal

29
Toda Sub

Detalhamento de um plano de ação social para 

maiores vulnerabilidades (execução, ação e 

cronograma)

Demanda não inteligível ou genérica.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

30
Toda Sub

Criação de mais ecopontos e conscientização da 

população sobre a importância da sua utilização, 

inclusive utilizando os CEUS e escolas municipais 

com as crianças e pais.

A criação de novos Ecopontos está incorporada ao plano de metas 

do Governo e faz parte do planejamento de AMLURB desde o 

inicio da gestão. O problema é que faltam áreas públicas no 

município para implantação destes equipamentos. Sobre a 

utilização dos CEUs para implantação de Ecopontos, não é 

possível, já que o Ecoponto necessita de um espaço grande e que 

a movimentação de carros e munícipes atrapalharia as atividades 

das escolas. O que se tem estudado e já está em fase de 

implantação é a instalação de PEVs para coleta seletiva dos 

recicláveis em Escolas e CEUs, atualmente já existe um piloto em 

execução que será ampliado.

Secretaria das Subprefeituras

31
Fora de perímetro

Abertura da Rua Fábio Carriel França, paralela 

com a Avenida Dom Helder Câmara, para ida e 

vinda de carros, pois parte desta rua está sendo 

usada como "PARTICULAR", por um bar Point 8, 

localizado na Rua Dona Cecília Santana, 520.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS 

nº 96.25.00840/20-24

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

32
Fora de perímetro Vila Silvia e Vila Cisper: urbanização e regularização de 

assentamentos

Demanda já contemplada parcial ou totalmente 

ao Planejamento de 2020.

Secretaria Municipal de Habitação



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 Resposta da Secretaria

33
75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco
Recapeamento R. Miguel Garcia

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

34 75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco
Recapeamento R. João Gonçalves Ribeiro

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

35

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco e 

Fora do Perímetro

Recapeamento R. Miguel Sutil
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

36
75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco
Recapeamento R. Jose Adorno

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

37

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco
Recapeamento R. Goita

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

38

75 Jardim Piratininga e 

Jardim São Francisco;                

241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer;                    251

Território CEU 

Tiquatira/Av. Gabriela 

Ministral e Fora do 

Perímetro

Recapeamento Av. Cangaíba
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

39
241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer

Favela da Caixa D'Água (Av. Cangaíba/Danfer): 

recapeamento de todo o entorno

Demanda não inteligível ou genérica.

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

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

40

241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer
Recapeamento R. Luiz Olivieri

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

41
241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer
Recapeamento Av. Rubens Fraga de Toledo Arruda

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

42
241 Av. Cangaíba e Av. 

Danfer
Recapeamento R. Entre Rios

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

43

244 Córrego 
Tiquatira/Av. 
Governador Carvalho 
Pinto;
258 Av. Amador 
Bueno da Veiga e 
Fora do Perímetro

Recapeamento R. Cel. Meireles e R. 
Oxford

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.
Subprefeitura

44

244 Córrego 
Tiquatira/Av. 
Governador Carvalho 
Pinto

Recapeamento R. Celestino Augusto 
Ribeiro

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.
Subprefeitura

45

244 Córrego 
Tiquatira/Av. 
Governador Carvalho 
Pinto e Fora de 
perímetro

Recapeamento R. Oldham
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.
Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

46

244 Córrego 
Tiquatira/Av. 
Governador Carvalho 
Pinto;  
258 Av. Amador 
Bueno da Veiga e 
Fora do Perímetro

Recapeamento R. S. Florêncio
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.
Subprefeitura

47
251 Território CEU 
Tiquatira/Av. Gabriela 
Mistral

Perímetro entre a Rua Kampala e Gabriela 
Mistral, entre Ponte e Av Cangaíba e Av
Gabriela Mistral: recapeamento das vias e 
serviços de coleta de lixo.

Será realizado estudo preliminares para verificar a 
possibilidade de inclusão da referida via na programação 
de recapeamento 2021
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

48
391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim

Eid

Fiscalização das Feiras Livres, principalmente, 

quanto ao horário de funcionamento e limpeza O Decreto de feiras determina que a fiscalização seja feita pela 

Subprefeitura com o apoio do Departamento de Abastecimento e 

Agricultura.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Subprefeitura

49

391 Córrego 

Franquinho/Av. Calim 

Eid

Recapeamento das vias secundárias

Demanda sendo necessário verificação preliminar de competência 

das Subprefeituras e planos de bairros

Secretaria das Subprefeituras

50 Toda a Sub

Utilização da Guarda Municipal para rondar ruas do 

bairro, principalmente, áreas que envolvam duas 

delegacias, onde não sentem o conhecimento de 

onte pertence aquela rua, normalmente esta rua 

não é policiada

Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal de Segurança Urbana



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

51 Geral

Maior comprometimento dos Secretários das 

Subprefeituras para tratamento do Plano de Ação. Sem 

presença dos secretários é a de um plano sem 

execução.

o Secretário está representado pelos 32 Subprefeitos(as) que 

acompanham e as ações do Núcleo Regional de Planejamento para 

garantir a realização dos Planos de Ação, e têm autonomia para execução 

dos planejamentos em sua jurisdição.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

52 Geral Reforma das Vias
Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

53
Fora de 

perímetro
Recapeamento R. Londrina

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

54
Fora de 

perímetro
Vila Silvia e Vila Cisper: recapeamento de vias

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

55
Fora de 

perímetro
Vila Silvia e Vila Cisper: recapeamento de vias

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura

56
Fora de 

perímetro
Vila Silvia e Vila Cisper: recapeamento de vias

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura



Fonte:

As respostas das Secretarias apresentadas neste

powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano - SMDU pela Secretaria

do Governo Municipal – SGM.


