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Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

1 306 Revitalização do campo de várzea Jardim Sinha.

Demanda já contemplada  parcial ou totalmente ao Planejamento 

2020

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

2
306

Programa de Atenção Básica à Saúde (Estratégia 

Saúde na Família - ESF) para a região atendida pela 

UBS/AMA Integrada Jardim Grimaldi

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 de Saúde

3 306
Regularização fundiária Jardim Sinhá, Vila Primavera 

e Jardim Colorado

PDM 2017-2020: está nas metas Parque Bancário / Dona Sinhá. 

Outras duas áreas não constam no plano de metas. 

Secretaria Municipal de Habitação



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

4 306- 311- 319
Fazer valer a lei de calçamento na estrada da 

Barreira Grande para a acessibilidade

Esta demanda esta contemplada no Decreto Municipal nº 58.845, 

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

Secretaria das Subprefeituras

5
307

Criação, construção de uma nova UBS na Fazenda 

da Juta com equipe multiprofissional, visto que o 

crescimento da população a partir das invasões 

inclusive do Pq.

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. 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 de Saúde

6 307

Fazenda da Juta - criação de novas linhas de ônibus 

na Fazenda da Juta - atualmente tem apenas 1 linha 

que percorre todo o bairro.

Informamos que além da linha 4030-10 Fazenda da Juta - Shop. 

Aricanduva, parte do bairro é atendido de passagem pela linha 

574W-10 Jd. Walquiria - Metrô Belém, as quais propiciam ligação 

aos principais vias da região, bem como, conexão com outras 

linhas do sistema.



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

7 307
Programa habitacional para desobstruir as ocupações 

na área do parque fazenda da juta.

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

8 307 Proposta de implementação Parque Mata Juta
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente

9 308
Construção de prédio próprio para a UBS Santa 

Madalena.

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.Demanda em estudo para o Planejamento de 

2021. 

Seretaria Municipal de Saúde.



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

10 309-310-312

Recapeamento de avenidas - avenida do 
oratório compreendido na região 
sapopemba, avenida casa grande

Ser feito verificação da possibilidade de execução e de inserir na 

previsão orçamentaria de 2021. Demanda em estudo para o 

Planejamento de 2021.

Subprefeitura

11 310
Programa habitacional Jardim Primavera para atender 

a favela do Primavera.

Trata de área que está na meta 18.0 de Regularização Fundiária 

do atual PDM 2017-2020 com objetivo de regularizar 468 imóveis. 

Inicio da ação previsto para abril de 2020. 

Secretaria Municipal de Habitação

12 310 Construção da UBS Primavera / Jd. Colorado.

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. Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Saúde



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

13 310 Construção da UBS Vila Tolstói

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. Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Saúde.

14 310

Requalificação de calçadas, acessibilidade avenida 

casa grande, avenida professor Luiz Ignácio Anhaia 

mello e avenida Sapopemba

Esta demanda esta contemplada no Decreto Municipal nº 58.845, 

de 10 de julho de 2018, define as rotas emergenciais

Secretaria das Subprefeituras

15 311

de transporte e mobilidade para o perímetro 

"Teotônio Vilela", criando conectividade com o ABC 

Paulista e a Aveinida Aricanduva.

A Linha 15 – Prata se desenvolve com 10 estações ao longo das 

avenidas Sapopemba e Luís Ignácio de Anhaia Mello, partindo de 

Vila Prudente até São Mateus. A área de influência da Linha 15 –

Prata é atendida por 109 linhas de ônibus, das quais 14 noturnas. 

As linhas operam nas avenidas Sapopemba e Luís Ignácio de 

Anhaia Melo, em viários paralelos, ou cruzam sob o eixo da Linha 

15. Também há linhas municipais que alimentam os terminais de 

integração Sapopemba, Vila Prudente e o terminal São Mateus 

onde fazem conexão com linhas intermunicipais que ligam os 

municípios de São Bernardo e Santo André. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

16 312

Construção da Alça Viária, entre as ruas, casa 

grande, com a rua Alexandre Fernandes. Isso 

afogaria muito o trânsito da Avenida Sapopemba, 

largo do Guimaldi

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

17 312

Construção da Alça Viária, entre as ruas, casa 

grande, com a rua Alexandre Fernandes. Isso 

afogaria muito o trânsito da Avenida Sapopemba, 

largo do Guimaldi

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

18 312

Construção da Alça Viária, entre as ruas, casa 

grande, com a rua Alexandre Fernandes. Isso 

afogaria muito o trânsito da Avenida Sapopemba, 

largo do Guimaldi

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Obras



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

19 401

Av. Arquiteto Vila Nova artigos - um epaço pra lazer -

estudo (avenida paulista) Parque atualmente tem 

barracas de vendas (artesanal) e barraca de comidas

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

20 Divulgar Audiências para a população

Entendemos que a demanda de melhoria da comunicação, 

incluindo mais antecedência na divulgação para múltiplos atores é 

legítima. Encaminharemos sugestão de melhoria na divulgação 

dos documentos para o próximo processo de elaboração dos 

Planos de Ação das Subprefeituras, em 2021. 

Secretaria de Governo Municipal



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

21

Anulação da Audiência Pública. Não houve presença 

dos técnicos da subprefeitura, nem divulgação 

suficiente.

Primeiramente, 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 de Governo Municipal

Em relação à anulação da Audiência Pública, informamos que 

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. 

Durante o treinamento dos Conselhos Participativos 

Municipais, a Prefeitura de São Paulo informou os 

Conselheiros que o processo de elaboração dos Planos de 

Ação das Subprefeituras aconteceria e que seria feito na 

forma de audiências públicas na mesma data da Primeira 

reunião ordinária do Conselho eleito para o biênio 2020/21. 

Além disso, nas comunicações da Prefeitura foi informado que 

se tratavam de audiências públicas. Mais ainda, na Audiência 

Pública de Sapopemba houve participação de munícipes e 

foram coletadas demandas. Por isso, não entendemos como 

viável anular a Audiência Pública de Sapopemba.



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

22
Programa de Transporte para integrar linhas de 

ônibus com linha 15 Prata (Monotrilho).

Informamos que em 11/05/2019 foi inaugurado o novo Terminal Vl. 

Prudente o qual possibilitou o seccionamento e integração de 

diversos serviços, e conforme a implantação de novas estações 

serão realizados novos estudos para adequação dos serviços. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

23
Duplicação da Av. Barreira Grande e/ou outras 

medidas para melhorar o tráfego da região.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

24

Por falta de comunicação e expressão mais ampla, 

não tivemosa clareza que hoje era mais uma 

Audiência Pública, não só uma apresentação dos 

Secretários. Então requisitamos que seja feita uma 

nova apresentação desse Plano de Meta

Durante o treinamento dos Conselhos Participativos Municipais, a 

Prefeitura de São Paulo informou os Conselheiros que o processo 

de elaboração dos Planos de Ação das Subprefeituras aconteceria 

e que seria feito na forma de audiências públicas. Além disso, nas 

comunicações da Prefeitura foi informado que se tratavam de 

audiências públicas. Também, não é possível realizar nova 

audiência para este processo visto que o prazo acordado para o 

fim do mesmo é de junho de 2020. Por fim, entendemos que a 

demanda de melhoria da comunicação, incluindo mais 

antecedência na divulgação para múltiplos atores, é legítima. 

Encaminharemos sugestão de melhoria na divulgação dos 

documentos para o próximo processo de elaboração dos Planos de 

Ação das Subprefeituras, em 2021. 

Secretaria de Governo Municipal



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

25
Fazer uma nova audiência com representantes da 

subprefeitura, população e os conselheiros, a fim de 

discutir de forma clara e plena

Não é possível realizar nova audiência para este processo visto 

que o prazo acordado para o fim do mesmo é de junho de 2020. 

Por fim, entendemos que a demanda de melhoria da comunicação, 

incluindo mais antecedência na divulgação e para múltiplos atores 

é legítima. Encaminharemos sugestão de melhoria na divulgação 

dos documentos para o próximo processo de elaboração dos 

Planos de Ação das Subprefeituras, em 2021. 

Secretaria de Governo Municipal

26
Momentos locais para discutir perímetro por 

perímetro. Assim, há mais possibilidades de 

participação popular e controle social

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 de Governo Municipal

27
Municipalização da educação infantil com a 

construção de prédios próprios para todos os CEIs

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da possibilidade 

de implantação de equipamentos. Demanda acrescentada ao 

Planejamento de 2020. 

Secretaria Municipal de Educação



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

28
Melhoria na acessibilidade na periferia da região 

como as vielas e calçamentos (passeio)

Não está especificado o local. Demanda não inteligível ou 

genérica. 

Secretaria das Subprefeituras

29
Proposta de arborização, manutenção na região de 

Sapopemba

Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU, que está em 

elaboração. Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

30
Proposta de orçamento para manutenção do corredor 

verde monotrilho linha 15 prata roçada, ciclovia, 

sinalização

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

31
Promover audiência pública com tempo hábil para 

divulgação ampla para população geral, e não 

somente para conselheiros

Informamos que a divulgação foi feita pelos sites da Prefeitura de 

São Paulo a todos as/os munícipes. Porém, entendemos 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. Demanda em estudo para o 

Planejamento de 2021. 

Secretaria de Governo Municipal





Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

32 307 Reforço: calçamento no miolo da Fazenda da Juta
Demanda não inteligível ou genérica. 

Subprefeitura

33 311 (av arquiteto Vila Nova) calçadas

Demanda não inteligível ou genérica. Não esta definido o tipo de 

serviço necessário no local. Demanda não inteligível ou genérica. 

Subprefeitura

34 401

Gostaria de relatar que na Travessa Anibal - Jardim 

Paraguacu, na nossa passagem, tem um 

estacionamento bem perto da escada. Precisa refazer 

o asfalto e a escada. Asfalto novo e escada nova.

Demanda não inteligível ou genérica. Endereço incompleto. 

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

35 401
Travessa Aníbal - Jardim Paraguacu, lixão. 

Precisamos tirar o lixo, que tem tanto lixo!

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020. Local de ponto viciado. Limpeza é feita quando solicitada. 

Subprefeitura

36 401

Travessa Aníbal - Jardim Paraguacu, ficam fumando 

na passagem de todos, centralizam na passagem que 

sai na Av. do Tanque

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Saúde

37 401

Travessa Aníbal - Jardim Paraguacu, são 3 bares que 

fazem zuada noite e dia. No começo da Rua H18 Lar 

Nacional tem outro bar que fazem muita zuada.

Demanda não inteligível ou genérica. Não informados os nomes 

dos establecimentos. 

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

38 401
Travessa Aníbal - Jardim Paraguacu, boca de lobo 

com a Catedral submersa

Local de ponto viciado. Limpeza é feita quando solicitada. 

Subprefeitura

39 401

Gostaria de restaurar o asfalto da nossa rua: 

Travessa Aníbal, nº 3 ou 2 - Jardim Paraguacu - está 

fazendo buracos

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Subprefeitura

40 401
Travessa Aníbal - Jardim Paraguacu, muitos ratos e 

lixo a céu aberto na altura do nº 3

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

41
Divisão do distrito de Sapopemba em dois distritos 

administrativos. Hoje, a Subprefeitura Sapopemba é 

formada por distrito único.

Demanda não inteligível ou genérica 

Secretaria das Subprefeituras

42
Fazer uma abertura da Lei do Plano de Metas para 

algumas mudanças

Conforme artigo 17, do Decreto Municipal nº 58.329 DE 19 DE 

JULHO DE 2018, que estabelece a Governança do Programa de 

Metas, as Secretarias poderão solicitar as alterações 

programáticas a que se referem o artigo 69-A, § 4º, da Lei 

Orgânica do Município de São Paulo, mediante justificativa por 

escrito, cabendo ao Prefeito sua autorização. Se a alteração à que 

o munícipe se refere é na Lei que estabelece a obrigatoriedade do 

Programa de Metas e suas diretrizes gerais, esta é matéria de Lei 

Orgânica do Município (Art. 69-A),  alterações em seu contéudo

exigem tramitação específica do processo legal. Alguns temas 

relacionados ao Programa de Metas podem ser disciplInados por 

Decreto do Executivo. Para uma resposta mais objetiva sobre qual 

instrumento se alterar, seria necessário que o  munícipe 

esclarecesse a natureza da mudança pretendida, para uma análise 

mais profunda sobre a pertinência e viabilidade. 

Secretaria de Governo Municipal

43

Requalificação de leito de córregos, questão de 

construção de leito de córrego, ribeirão do oratório 

sua extensão toda, plantio arbóreo, limpeza, 

manutenção, despoluição do córrego

Zeladoria- Limpeza de córrego, manutenção. 

Subprefeitura



Nº Perímetro Demanda (Pertinente ao Plano) Resposta da Secretaria

44 Requalificação de leitos de córregos

Demanda não inteligível ou genérica. Não está especificado o 

local.

Subprefeitura

45

Criação de - pelo menos - mais um Conselho Tutelar 

no território de Sapopemba. Pela demanda 

populacional a região deveria ter 3 conselhos, e hoje 

há apenas um.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania



• Fonte:

• As respostas das Secretarias apresentadas neste powerpoint

foram fornecidas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano – SMDU pela Secretria de Governo Municipal - SGM


