
CIDADE DE

SÃO PAULO

AUDIÊNCIA DEVOLUTIVA
SUBPREFEITURA PINHEIROS



❖ 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



PERÍMETROS DE AÇÃO

148 Vila Madalena

149 Eixo Praça Panamericana
/Cidade Universitária

150 Centralidade Arcoverde e 
Teodoro Sampaio

151 Plano de Drenagem e 
Reestruturação Viária

155 Eixos Comerciais

428 Brooklin e Vila Cordeiro

429 Ecobairro

430 Eixos de Mobilidade e 
Acessibilidade



DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES 
NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  

MUNICIPAL SUBPREFEITURA PINHEIROS



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 PERTINENTES AO  PLANO DE AÇÃO
SUBPREFEITURA PINHEIROS



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

1 148 Vila 
Madalena

• Maior fiscalização da CET nas ruas.

• Benefício indireto para o plano de 
ação fiscalizando os caminhões das 
dezenas de obras de construção no 
bairro que circulam e param 
completamente fora das normas de 
trânsito transtornando toda a região, 
prejudicando toda a mobilidade 
urbana, muitas vezes até trazendo 
risco de morte/acidentes graves.

Solicitação registrada na CET 
com o número de protocolo:
CS nº 96.23.00036/20-56 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transporte - SMT

2 148 Vila 
Madalena

Recapeamento de todas as ruas do 
perímetro, dentro do programa de 
acessibilidade.

Calçadas, pedestre, ciclistas, carros, 
segurança nas vias sem buracos.

Demanda em estudo para 
Planejamento 2021.

Demanda sendo necessária 
verificação preliminar de 
competência da Subprefeitura 
e planos de bairros.
Secretaria Municipal das 
Subprefeituras - SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

3 148 Vila 
Madalena

• A coleta seletiva de lixo já está sistematizada 
na vila Madalena, mas durante o dia da coleta 
do lixo comum, há muito descarte de papelão, 
garrafa, isopor, lâmpada fluorescente, entulho 
junto com o saco de lixo.

• Os moradores necessitam de melhor 
orientação sobre o destino do lixo, quais são 
os recicláveis e como deve ser descartado.

• A Vila Madalena foi o bairro pioneiro de 
coleta seletiva, mas não progrediu.

• Na ocasião do carnaval, a situação piora, pois 
além da destruição das lixeiras, as latas e 
garrafas de cerveja são escondidas nos 
canteiros do caminho até o metrô.

Proposta:
Mais fiscalização, campanhas, distribuição de 
folhetos, eventos educativos, colocação de 
cestos para garrafas e latas. Proposta de lixo 
reciclável 100.

Demanda acrescentada 
ao Planejamento de 
2020.

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



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

4 148 Vila 
Madalena;
151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária;
fora de 
perímetro

Pça José Carlos Burle que fica entre a escadaria 
Tim Maia, Girassol e Santonina. A proposta é da 
Eiko Sugiyama do coletivo Amigos da Praça. No 
trecho da Rua Fidalga, entre a Praça Éder Sader
e Santonina, a rua tem alta declividade e a 
enxurrada desce a rua Rodésia faz a curva e 
atinge a Rua Santonina. Os 8 bueiros não dão 
conta e a água invade o parquinho e a Escola 
Municipal Olavo Pezzotti. A força da chuva 
erodiu o solo e formou enormes crateras na 
parte da praça que está no final da Fidalga. Todo 
o resto da praça é em talude e da mesma forma, 
a enxurrada está carregando a terra para o 
caminho que fica entre a rua Santonina e 
Travessa Tim Maia. Solicito o estudo da praça 
como um todo em relação à nascente, 
declividade e contenção de erosão, com projeto 
que favoreça a permeabilidade do solo, diminua 
a velocidade da água e aumente o plantio de 
espécies arbóreas e forrageiras adequadas ao 
talude.

Demanda em estudo 
para o Planejamento de 
2021.

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

5 148 Vila 
Madalena

Transformação do sistema viário no "miolo" da 
Vila Madalena (Binários), pois é um bairro de 
passagem e suas ruas são estreitas (excesso de 
trânsito)

Pedido cadastrado no sistema 
CS da CET enviado para 
análise.
Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transporte - SMT

6 148 Vila 
Madalena;
151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária

Viabilização de piscinões que auxilem na 
drenagem (inundações) na Rua Harmonia e 
Beco do Batman 

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021.
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras
- SIURB

7 149 Eixo Praça 
Panamericana/
Cidade 
Universitária;
430 Eixo de 
Mobilidade e 
Acessibilidade

• Plano Regional não incluiu ciclovias 
previstas no Plano Cicloviário, como na 
Ponte da Cidade Universitária e continuação 
da Av. Brasil até o Parque Ibirapuera.

• É de extrema urgência ciclovias em pontes 
do Rio Pinheiros e deveriam estar previstas 
no Plano Regional, já que o plano tem 
diretrizes temporais compatíveis com o 
Plano Diretor Estratégico.

Demanda inviável.
Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transporte - SMT



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

8 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio

Solicito uma gestão participativa 
no bairro, onde a comunidade 
através das associações de 
moradores e outras 
representações possam participar. 
Seja por meio de reuniões e 
agenda comum, seja por 
ferramentas digitais que tornem 
isso possível.

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021.

Informamos que no momento os 
Conselhos (CPM e Conselhos 
Temáticos como o CADES por 
exemplo) tem potencial para acolher 
a participação dos moradores do 
bairro. 
Em relação à sugestão de 
ferramentas digitais para 
participação social, no momento 
estamos trabalhando para a 
implementação de uma Plataforma 
de Participação para acolher esta e 
outras demandas nesse sentido.
Secretaria do Governo Municipal - SGM



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA 
SECRETARIA

9 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio;
Fora de 
Perímeto

1- Na Audiência na Sub Prefeitura de Pinheiros no dia 4 de fevereiro de 2020 
sugerimos e demandamos: Calçadas planas, padronizadas em todo o quarteirão, 
acessibilidade, permeáveis à água de chuva e com galeria técnica para colocação dos 
equipamentos das concessionárias. Necessário um estudo logístico: o" O custo da não 
necessidade e tratamento por quedas em calçadas pelo SUS , pagaria o custo da 
calçadas em São Paulo ". O Brasil precisa de Projetos a Longo Prazo na Gestão Pública.
2- Que o material da calçadas seja adequado ao solo de cada quarteirão, sendo 
permeável a agua da chuva. Portanto é necessário mudar o " Decreto 58611 artigo 13 
". Fiz este mesmo pedido ao Secretário na Audiência Pública no Teatro João Caetano 
em dezembro de 2020. O Secretario afirmou que realmente o material concreto não é 
o adequado. O tema estava sendo revista. Pergunto: mudara o material para 
permeável?
3- Fazer um Estudo de Lojística: valor de gasto em tratamentos médicos pelo SUS 
devido a quedas e traumas, lesões corporais devido a calçadas inadequadas, versus 
custo de construção de calçadas. Sabemos que em 5 a 7 anos a economia do custo do 
" não há demanda de tratamento de lesões ortopédicas e neurológicas por acidentes 
em calçadas inadequadas ", com este montante se construiria calçadas adequadas em
toda a cidade de São Paulo. As calçadas seriam pagas pelo valor economizado em 
tratamento pelo SUS, e assim como por clínicas particulares. Que o projeto Calçadas 
adequadas seja um Projeto a Longo Prazo, e não projeto de governo que muda a cada 
4 anos, e que seja agilizado para o Bem estar do Pedestre.
4- Várias ruas de Cerqueira Cesar, Jardins, Jardim Paulista tem calçadas inclinadas para 
entradas de carros na garagem, que prejudicam as articulações (tornozelos, joelhos, 
coluna vertebral do pedestre), que sejam planas. A exemplo: rua Augusta, rua Bela 
Cintra, rua Padre João Manuel, rua Pamplona, Rua Oscar freire, Alameda Franca, e 
demais. As calçadas dever ser planas. Ao redor do Hospital das Clínicas até a rua 
Estado Unidos. Ao redor do Parque Augusta.
5- Peço ao sr André ler o trabalho sobre as " Calçadas Adequadas ao Pedestre "que 
esta em nossa pagina do COM de Pinheiros 9 são 40slides, mas vale a pena verificar 
este estudo) Grata.

Demanda já
contemplada
parcial ou
totalmente ao
Planejamento x
de 2020.
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
Secretaria
Municipal das 
Subprefeituras -
SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

10 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio;
430 Eixos de 
Mobilidade e 
Acessibilidade;
Fora de 
Perímeto;
não identificado

• O Plano Emergencial de Calçadas não 
está sendo divulgado e aparentemente 
não está bem planejado.

• Qual as calçadas inclusas, qual o prazo 
de execução, qual o desenho das 
calçadas, qual o material, como fica o 
espaço sob a calçada.

• E como esse plano interage com o Plano 
Regional?

• Como será nas ruas comerciais 
(Teodoro...) e nos Eixos de Estruturação 
Urbana (Nove de Julho, Rebouças...)?

Demanda já contemplada 
parcial ou totalmente ao 
Planejamento de 2020.

O plano esta em 
andamento, a divulgação 
já foi feita pelos meios de 
comunicação.
Secretaria Municipl das 
Subprefeituras - SMSUB

11 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio

Habitação – HIS

Verba Operação Urbana Faria Lima

Demanda não inteligível
ou genérica.
Secretaria Municipal de 
Habitação - SEHAB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

12 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio

Projeto de garantia da real 
mobilidade urbana via novas 
calçadas, sobretudo na 
Arcoverde e iluminação nova 
em ambas as vias.

Tratam-se de vias 
emblemáticas de Pinheiros que 
lamentavel estado de trânsito 
de pessoas.

Demanda acrescentada ao 
Planejamento de 2020.

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



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

13 150
Centralidade
Arcoverde/ 
Teodoro 
Sampaio;
155 Eixos
Comerciais;
430 Eixos de 
Mobilidade e 
Acessibilidade;

Controle do uso das calçadas e 
locais públicos na região da 
Paulista de Moradores de Rua 
e Pontos de Droga.

Ex.: Viaduto que liga Paulista 
com Dr. Arnaldo e Rebouças ou 
moradores na frente do 
Shopping Paulista.

Demanda já contemplada parcial ou 
totalmente ao Planejamento de 
2020.

Referente à existência de moradores 
de rua com uso de drogas:

• Temos ações contínuas de limpeza 
nesses locais, entretanto, o Decreto 
Municipal não permite a retirada 
dessas pessoas e, portanto, apenas 
retiramos os materiais acumulados 
por eles.

• A Assistência Social tem dado 
apoio à essas pessoas em situação 
de rua, entretanto, a maioria não 
quer abandonar o local.

Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

14 151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária;
429 Ecobairro

Permeabilidade.

• A Vila Madalena está cada vez 
mais impermeável, com o 
adensamento proporcionado 
pelas construtoras.

• A água pluvial desce os taludes e 
atinge as praças (Corujão, José 
Carlos Burle, João Ernesto 
Faggin).

• Como resolver a erosão do solo 
que atinge a parte baixa, 
comprometendo os parquinhos, 
os caminhos e enlameando a 
passagem dos pedestres?

A Vila Madalena como um todo passa 
por mudança de uso, sendo de zona 
mista, residencial e comercial.
A licença para a construção de novos 
empreendimentos, expedida por SEL, 
deve incluir a obrigação de estudo e 
obra adaptando o sistema de 
microdrenagem existente à nova 
realidade. Solução esta, que não onera 
a municipalidade.
Um estudo e projeto para toda a 
região, também pode ser 
providenciada pela SIURB.
Secretaria Municipal das Subprefeituras
- SMSUB

15 151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária;
429 Ecobairro

Ampliação/Duplicação da Heitor 
Penteado. Não só requalificação 
de corredor e faixa de ônibus. 
Há um plano para isso há muitos 
dias.

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

16 151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária;
429 Ecobairro

Permeabilidade.
• A Vila Madalena está cada vez mais 

impermeável, com o adensamento 
proporcionado pelas construtoras.

• A água pluvial desce os taludes e atinge 
as praças (Corujão, José Carlos Burle, 
João Ernesto Faggin).

• Como resolver a erosão do solo que 
atinge a parte baixa, comprometendo os 
parquinhos, os caminhos e enlameando a 
passagem dos pedestres?

A preocupação com a 
drenagem está presente 
nas diretrizes do 
Perímetro de Ação 151. 
A implantação das 
ações propostas nas 
diretrizes deste 
perímetro pode ser um 
começo para resolver 
estes problemas.
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano -
SMDU

17 151 Plano de 
Drenagem e 
Reestruturação 
Viária

• Retirar o Parque Linear do Córrego do Rio 
Verde em implantação no perímetro 151.

• Demanda completa disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1UPnjMx
r8lMwFKlVzi0JUc33FSrycpLQV/view?usp=
sharing

Demanda em estudo 
para o Planejamento de 
2021.

Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA/DIPO/DEAPT



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

18 155 Eixos
comerciais;
Fora de 
perímetro

arcamos assinalando todas as 
calçadas de 
• Cerqueira César (R. Bela Cintra, 

Al. Lorena, Al. Consolação, R. 
Padre João Manuel, R. Oscar 
Freire, R, Augusta),

• Jd. Paulista (R. Pamplona, 
Peixoto Gomide) e

• demais calçadas adequadas à 
biomecânica do corpo humano 
[orgonomia]:

planas, uniformes, padronizada 
em todo o quarteirão, acessíveis 
e permeáveis, com material 
adequado permeável com 
instalação adequadas das 
concessionárias, e com galerias 
técnicas.

Demanda acrescentada ao 
Planejamento de 2020.
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.
Secretaria Municipal das Subprefeituras
- SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

19 155 Eixos
Comerciais;
430 Eixos de 
Mobilidade e 
Acessibilidade;
Fora de 
Perímeto.

Melhoria da Iluminação nas 
ruas paralelas e 
perpendiculares à Paulista. 
Entre Av. Paulista e Av. Brasil.

Ponto de grande locomoção de 
pedestre para Paulista com 
pontos com pouca iluminação 
e moradores de rua / com 
pequenos Roubos.

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021.

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



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

20 155 Eixos
Comerciais;
430 Eixos de 
Mobilidade e 
Acessibilidade;
Fora de 
Perímeto.

• Priorização do 
enterramento de 
cabeamento elétrico 
na região.

• Minimizar 
interferência com 
árvores.

Convias não elabora e nem executa projetos de 
enterramento, somente aprova e cadastra no 
banco de dados os projetos submetidos a 
apreciação deste Departamento.

Ademais, os fios exposto em rede aérea são de 
responsabilidade de diversos players dividido 
entre empresas de energia e telecomunicações, 
sendo que o posteamento existente é da União, 
sob a responsabilidade da empresa de Energia, 
que faz a locação dos pontos para o uso 
compartilhado das empresas de 
telecomunicações.
Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

21 428 Brooklin e 
Vila Cordeiro

Editais de seleção de 
projetos de políticas 
públicas para que em 
equipamento públicos 
se implante soluções 
de sustentabilidade

Demanda em estudo para o Planejamento de 
2021.
Secretaria Municipal do Verde e do MeioAmbiente
- SVMA



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

22 428 Brooklin e 
Vila Cordeiro

• Portaria para criar o comitê 
do bairro amigo do idoso.

• A Vila Cordeiro tem o 
Projeto Vila Cordeiro Amiga 
do Idoso.

• Projeto de calçadas amiga 
dos idosos

• A proposta vem ao encontro da 
retomada do projeto Bairro Amigo do 
Idoso e, portanto, pode ser 
considerada no planejamento do ano.

• Sugere-se o contato com a 
coordenação responsável via email:
cidoss@prefeituasp.gov.br 

Secretaria Municipal de  Direitos Humanos
e Cidadania - SMDHC

23 428 Brooklin e 
Vila Cordeiro

Transformação da Hípica 
Paulista em um parque 
público municipal, 
considerando os problemas 
de saúde causados, expansão 
urbana da cidade e a 
quantidade de área verde 
necessária para a cidade de 
São Paulo nesta região.

Demanda inviável

Área particular.

Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA/DIPO/DEAPT



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

24 429 Ecobairro • Cidade Inclusiva.

• Hospital Panamericano ser 
implantado um hospital de 
referência do idoso.

• Somos o bairro com maior 
concentração de idosos 
80.000 idosos, e não temos 
atendimento adequado de 
saúde/assistência social.

• O prédio do hospital está 
"abandonado".

• O HC não atende nossa 
demanda.

• PS Lapa (Pinheiros) 
sobrecarregado e sem 
condições de atender idosos, 
todos nós sabemos.

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021.
Ações, em andamento, em atenção à 
saúde da pessoa idosa, tais como:
• cuidados com a saúde bucal;

• ampliação de profissionais de saúde em 
Instituições de Longa Permanência do 
Idoso (ILPIs);

• atendimento domiciliar - Programa de 
Acompanhamento de Idosos (PAI)

Tem desenvolvido ações na área:

• Programa Redenção,

• Serviço Integrado de Acolhida 
Terapêutica - SIAT no MSP.

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 de 
cada território.

Secretaria Municipal da Saúde - SMS



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

25 429 Ecobairro Nossa proposta está publicada em 
nossa página na Web. 
www.vilaviva.eco.br

A proposta apresentada durante a 
elaboração do Plano Regional da 
Subprefeitura Pinheiros foi analisada e 
incorporada pelo Plano Regional da 
Subprefeitura, tendo gerado o 
Perímetro de Ação 429-ECOBAIRRO.
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - SMDU

26 430 Eixo de 
Mobilidade e 
Acessibilidade

Reabertura do Rio Traição (Av. dos 
Bandeirantes) para reurbanização 
da região

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB

27 430 Eixo de 
Mobilidade e 
Acessibilidade
Fora de 
perímetro

Av. Juscelino Kubitschek, túnel, Av. 
Santo Amaro, Av. Faria Lima.
• Rever vias de acesso para saída 

do bairro de Itaim-Vila Olímpia.
• Está impossível sair do bairro -

faltam saídas.
• Existem cerca de 15 novos 

lançamentos na área. Impossível 
se locomover.

Demanda em estudo para o 
Planejamento de 2021.
Pedido cadastrado no sistema CS da 
CET e enviado para análise.
Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transporte - SMT



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

28 Fora de 
perímetro

Revitalização e Reforma da 
Praça Victor Civitta -
equipamento cultural e 
parque urbano. Principal 
sítio contaminado 
anteriormente, 
considerado apto para uso 
- Brow Site + Ipte do Brasil

Demanda em estudo para o Planejamento de 
2021.
Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA

29 Toda a Sub Aterramento da fiação 
aérea de eletricidade, seja 
de alta, média e baixa 
tensão, bem como da 
fiação de 
telecomunicações

Demanda já contemplada parcial ou totalmente 
ao Planejamento de 2020.
Contemplada parcialmente pelo programa 
Cidade Sem Fios - Enterramento de Telecom 
(março/17)
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB

30 Toda a Sub Equipamentos de Saúde 
para os trabalhadores 
700.000 - UPA em 
Pinheiros.

Demanda em estudo para o Planejamento de 
2021.
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.
Seretaria Municipal da Saúde - SMS



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

31 Toda a Sub • Casa de mediação para 
a nossa região cheia de 
conflitos com 
perturbação do 
sossego.

• Deferimento do 
cadastro autorizando o 
cadastramento do 
nome de moradores 
como membros do 
comitê de usuários de 
praças.

• Programa comunitário 
para reciclagem 
orgânica do lixo.

• Instaurar um 
quarteirão sustentável 
na região.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.
• No que se refere à "casa de mediação", o assunto 

não é afeto à Subprefeitura.
• Quanto ao cadastramento de nomes para a 

criação de comitê de usuários de praças, já é feito 
de forma organizada e funcional.

• As Associações Amigos de Bairros FORMAIS tem 
acesso à SUB-PI em reuniões específicas trazendo 
suas demandas sobre praças.

• Cabe lembrar que boa parte dos Termos de 
Cooperação são celebrados com essas 
associações, que se tornam responsáveis pelo 
manejo e conservação das praças atendendo às 
demandas dos usuários.

• Quanto ao programa comunitário para a 
reciclagem, assim como a instauração de 
quarteirão sustentável, o assunto deve ser 
tratado e estudado pela AMLURB, que dispõe de 
técnicos habilitados para tal.

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

32 Toda a Sub • Equipamentos de 
Saúde e Assistência 
Social para idosos 
(80.000) e moradores.

• Não vender os 
equipamentos públicos.

Demanda já contemplada parcial ou 
totalmente ao Planejamento de 2020.
Ações, em andamento, em atenção à saúde da 
pessoa idosa, tais como:
• cuidados com a saúde bucal;
• ampliação de profissionais de saúde em 

Instituições de Longa Permanência do Idoso 
(ILPIs);

• atendimento domiciliar - Programa de 
Acompanhamento de Idosos (PAI)

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 de cada território.
Secretaria Municipal da Saúde – SMS

33 Toda a Sub Criação de um museu 
com área de abrangência 
dessa Subprefeitura 
(Pinheiros)

A criação de novos equipamentos culturais 
nesta região não está, neste momento, 
contemplado no planejamento e orçamento 
desta secretaria.
Secretaria Municipal de Cultura - SMC



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

34 Toda a Sub Conexão entre os modais de 
transporte, ciclovia, patinete e 
outros meios junto a ônibus e 
metrô da região.

Demanda não inteligível ou genérica.
Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transporte - SMT

35 Toda a Sub Que SMDU monitore a 
elaboração dos projetos das 
ações previstas para os 
perímetros regionais e os 
apresente para discussão aos 
membros do Conselho 
Participativo e à sociedade via 
Internet.

PLANURBE vem solicitando 
frequentemente que as Secretarias 
nos informem do andamento de suas 
ações relativas ao PDE e aos Planos 
Regionais, para que possamos fazer o 
monitoramento.

PLANURBE ainda não dispõe das 
informações necessárias para dar a 
devolutiva ao Conselho Participativo 
e à sociedade.
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. SMDU



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

36 Toda a Sub Programa de 
Atendimento 
aos 
dependentes 
químicos 
(adulto e 
infantil). Verba 
vinda das ruas 
em Pinheiros.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 
2020.
Em relação à temática de álcool e outras drogas, informo que a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, após envio e subsequente aprovação 
de Projeto de Lei à Câmara Municipal de São Paulo, instituiu em 20 de 
maio de 2019 a Política Municipal Sobre Álcool e Outras (Lei 
17.089/2019), que tem como objetivo executar ações de prevenção 
atenção e reinserção social de usuários de álcool e outras drogas, 
especialmente àqueles que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade e risco social, visando à redução de danos provocados 
pelo consumo abusivo e assegurar a autonomia, direito à saúde, 
proteção à vida e singularidade dos indivíduos.
Além disso, é pertinente destacar que a mencionada política tem sua 
regulamentação expressa por meio do Decreto 58.760/2019, que insere 
o Programa Redenção com a finalidade de atender, especificamente, aos 
indivíduos que façam uso abusivo de álcool e outras drogas e estejam em 
situação de vulnerabilidade ou risco social. Ademais, aquela Lei deixa 
claro que a definição de público-alvo do Programa Redenção não exclui 
os demais usuários inseridos no escopo geral da Política sobre Álcool e 
Outras Drogas do acesso à redes municipais de saúde e assistência social, 
bem como dos respectivos serviços e equipamentos.
Portanto, o Executivo Municipal já conta com instrumentos que 
fornecem possibilidades de atendimento aos dependentes químicos, 
abrangendo diferentes condições sociais e demandas de saúde, inclusive 
na localidade mencionada.
Secretaria do Governo Municipal - SGM



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

37 Toda a Sub Ações para atender a população 
de rua. Verba vinda das Ruas em 
Pinheiros.

Demanda já contemplada parcial ou 
totalmente ao Planejamento de 2020.
A SMADS já conta com três serviços 
de atendimento a pessoas em 
situação de rua no referido território.
Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SMADS

38 Toda a Sub Equipamentos de Saúde e 
Assistência Social para idosos 
(80.000) e moradores Não 
vender os equipamentos 
públicos.

Demanda não inteligível ou genérica.
Existe uma série de serviços 
socioassistenciais executados pela 
SMADS e a demanda não permite 
identificar a qual se refere.
Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social - SMADS



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

39 Toda a Sub Que a população conheça o 
projeto de cada quarteirão. 
Projeto arquitetônico. Em 
Seattle USA seria reformado o 
passeio, calçada e uma praça 
situada na Orla do Pacífico. Todo 
o projeto foi discutido com a 
puplção. Foi exposto nas 
paredes e muros do local a ser 
construído. Projeto, custo e 
tempo de construção. (Perto da 
João Moura foi feita uma rampa 
de acessibilidade frente a um 
poste. Não havia projeto em 
2017). Dinheiro e trablaho
jogado fora.

As melhorias de acessibilidade nas 
calçadas estão sendo executadas pela 
Subprefeitura.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano - SMDU



DEMANDAS  IMPORTANTES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS 

SETORIAIS E PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO DA  

SUBPREFEITURA



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
QUE NÃO SÃO PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

40 430 Eixo de 
Mobilidade e 
Acessibilidade

Ciclovias da Faria Lima.

Canteiro central com termo 
de cooperação e o Itaú e 
suas bicicletas colocou seus 
ponto de venda de bicicletas 
sobre o gramado e jardins.

Aonde fica o Plano de Birro e 
a preservação e recuperação 
das áreas verdes.

O Itaú paga pelos estragos?

Referente aos danos no canteiro central 
ocasionados pelo uso dos suportes de 
bicicletas do Itaú:

• Informamos que o assunto está em 
planejamento para 2021.

• A Comissão que autoriza a implantação 
desses suportes é de CPDU.

• O fato é que o uso dos suportes 
ocasiona danos no paisagismo 
implantado pelo cooperante da área 
(devido ao pisoteio), entretanto, o 
cooperante é responsável pela 
revitalização e tem providenciado 
constantemente.

• Está em estudo para 2021, a 
possibilidade de execução de piso 
permeável onde existe os suportes.

Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
QUE NÃO SÃO PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

41 Toda a Sub Fiscalização com as 
incomodidades.

Falta de vontade política

Demanda já contemplada parcial ou 
totalmente ao Planejamento de 2020.

As ações de fiscalização já fazem parte 
da rotina desta Subprefeitura.

Quanto à "falta de vontade política" 
entendemos que trata-se de uma 
crítica e não proposta.
Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB

42 Toda a Sub Possibilidade de 
moradores/associação de 
moradores se reunirem em 
grupos/concessionárias de 
pessoas/empresas para, caso 
haja interesse, possibilitar o 
recapeamento daquele 
quarteirão em que há 
interesse.

Demanda não inteligível ou genérica.

Não foi possível localizar o quarteirão 
para posterior estudo das 
intervenções.
Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB



DEMANDAS LEVANTADAS NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO DA PINHEIROS
QUE NÃO SÃO PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

No PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

43 Fora de 
perímetro

Locomoção acessível.

Avaliação e modificação de 
calçadas utilizadas por bares e 
restaurantes que inviabilizam 
a locomoção de cadeirantes e 
outros. Ex.: Al. Campinas com 
Al. Jaú.

Bar usa a calçada e na calçada 
tem árvore mais orelhão que 
impossibilita a locomoção.

Demanda já contemplada parcial ou 
totalmente ao Planejamento de 2020.

Parte da demanda deverá ser 
encaminhada à Subprefeitura 
Pinheiros.

Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB



fonte:

As respostas das Secretarias apresentadas neste

powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano - SMDU pela Secretaria

do Governo Municipal – SGM.


