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❖O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16.050/2014) define os planos 

a serem feitos para o desenvolvimento urbano e rural de São Paulo

❖Planos Regionais das Subprefeituras – PRS  definidos no PDE  e 

consolidados pelo decreto 57.537/2016, que:

• detalham  e complementam as intenções do PDE no território

• com foco nos  espaços e áreas públicas, como ruas, praças, 

córregos, parques, equipamentos sociais, etc.

• combinam políticas de diversas secretarias no território, como 

habitação, infraestrutura, equipamentos sociais, transportes, meio 

ambiente, etc.

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO



PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS
❖ Diretrizes Regionais e Gerais da Subprefeitura (intenções) que:

Contribuem para mapear o Plano de Metas

Orientam as intervenções urbanas no território

Servem de base na elaboração das prioridades de Planos de Ação

❖ Perímetros de Ação organizam a Rede de Estruturação Local 
• Áreas delimitadas, descritas, caracterizadas e mapeadas, destinadas ao 

desenvolvimento urbano local em territórios com maior vulnerabilidade social e 

ambiental;

• Áreas que necessitam de projetos coordenados de intervenção com ações articuladas 

que requerem de políticas e investimentos públicos em: Habitação, Saneamento, 

Drenagem, Áreas Verdes, Mobilidade , Equipamentos Públicos e Sociais, Polos de 

Centralidade e Políticas de Desenvolvimento Econômico;

• Objetivos, diretrizes e mapas para as intervenções das secretarias identificadas.



PLANOS  DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

❖ Finalidade - Art.9º - Decreto 57.537/16:

• Priorizar e detalhar as propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras
• Compatibilizar com Plano de Metas  
• Compatibilizar com ações previstas pelas secretarias no território

❖ Conteúdo: 
• Análise dos Perímetros de Ação: diretrizes contidas nos Planos Regionais da 

Subprefeitura e ações previstas no Plano de Metas e seu mapeamento;
• Orçamentos previstos ou estimados;
• Eventual revisão nos perímetros de ação com suas justificativas;
• Detalhamento das ações, projetos e obras necessárias para cada perímetro



Plano Regional da Subprefeitura de São Mateus

Perímetros de Ação



DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES 
NA AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  

MUNICIPAL SUBPREFEITURA SÃO MATEUS



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:

• Conforme as 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 SÃO MATEUS



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

136 Ragueb Chohfi - Caboré

137 Av. Aricanduva

210 Palanque

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Recuperação do Rio Aricanduva, que está todo ocupado 

e obstruído por lixo e entulhos

Informamos que a Secretaria de habitação e obras já 

realiza neste ano parcialmente desocupação, canalização 

e urbanização em alguns trechos, demais trechos 

continuam em monitoramento da defesa civil e 

fiscalização até a disponibilização de recursos, para 

urbanização.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

2

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

208 Jacu-Pêssego

210 Palanque

211 Córrego Caguaçu

371 Estrada Vovó Carolina

Fora de perímetro

Regularização fundiária, saneamento básico, 

infraestruturas e equipamentos públicos no Vila Bela, 

Conquista, Jardim Recanto Alegre, Palanque

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Demanda a ser contemplada e executada pela 
Secretaria de Habitação que já possui projeto e 
orçamento.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

3

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

208 Jacu-Pêssego

210 Palanque

211 Córrego Caguaçu

371 Estrada Vovó Carolina

Fora de perímetro

Regularização fundiária, saneamento básico, 

infraestruturas e equipamentos públicos no Vila Bela, 

Conquista, Jardim Recanto Alegre, Palanque

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Demanda a ser contemplada e executada pela Secretaria 

de Habitação que já possui projeto e orçamento.

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras) 



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

4

070 Parque Linear Nascentes do 

Aricanduva

210 Palanque

Limpeza do Rio Aricanduva no bairro do Palanque, com 

limpeza mecânica e manual e retirada de moradias na 

beira do rio e implantação do Parque Linear Aricanduva. O 

rio está totalmente destruído, sem qualquer atuação do 

poder público.

Informamos que num total de extensão do córrego 

Aricanduva, no Palanque, o mesmo situa-se em terrenos 

particulares e a maioria cercados. Pequenos trechos, 

menos de 2% ( dois por cento) do total que é possível 

execução de limpeza, dentro da legalidade. A questão da 

retirada de moradias não compete a CPO desta SUB-SM. 

Já efetuamos algumas limpezas no passado, onde o 

próprio proprietário pediu limpeza e que fora autorizada, 

por motivo de alagamento na via.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

5

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Os moradores do bairro do Palanque também querem 

explicação e soluções para a regularização do 

loteamento Vovó Luiza, que encontra-se o processo em 

14 - Habitação. Este loteamento inicia na Estrada do 

Palanque, abrange toda extensão da Estrada Saturnino 

Peruro, Rua Vovó luiza e outros.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

6

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Loteamento São Marcos, situado na Estrada Vovó 

Carolina, processo nº 1984.0005.155-6. O loteamento 

atende às exigências técnicas, deixamos áreas verdes e 

institucionais, onde está reivindicando construção de CEI 

e EMFE e regularização do loteamento.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

7

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

E a construção da UBS Palanque uma reinvindicação há 

20 anos, a saber existe demanda, foi deixado um terreno 

que se tornou área pública dentro do loteamento Jardim 

Presmiano no bairro do Palanque, a área está 

abandonada cheia de mato alto e entulhos e a mercê de 

ser invadida, só não foi ainda porque a associação vem 

fiscalizando.

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com 22 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que incluí cinco 

Unidades Integradas (UBS/AMA). Essa relação de 

estabelecimentos e outras informações podem ser 

consultadas na página da Prefeitura, nesse link: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde/

epidemiologia_e_informacao/informacoes_assistenciais/i

ndex.php?p=30566

Contudo, pertence ao planejamento de 2020 a reforma de 

duas unidades integradas UBS/AMA e três UBS.  

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 rede de 

equipamentos de saúde, partindo da necessidades de 

cada território.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Saúde)

8

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Há 30 anos reivindicamos o pavimento da Estrada do 

Palanque e até hoje está toda esburacada com acesso 

precário.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

9

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Tratativas de conhecimento CPM/SM Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Relações Sociais)

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde/epidemiologia_e_informacao/informacoes_assistenciais/index.php?p=30566


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

10
070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Atender Av. Ponte da Amizade, Rua do Progresso, 

Estrada Saturnino Pereira

Informamos que os moradores das vias citadas são 

atendidos por transporte coletivo pela linha 3054-10 Jd. 

Palanque - Hosp. Sapopemba que circula pela Estrada 

Vovó Dona Carolina e por diversas outras linhas 

oriundas da Estrada Iguatemi.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

11
070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Academia de ar livre

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)

12
070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Remoção de veículos abandonados - 4 anos. 

conhecimento de todos as autoridades SUB/SM

Já existe contrato de coleta de veículos abandonados.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

13

070 Parque Linear Nascentes 

do Aricanduva

210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Outra Subprefeitura

Perua Jardim Palanque e Hospital Sapopemba Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

14

082 Parque São Rafael Rua São João nº 51 (Jardim São Francisco) é uma área 

sujeito a risco de deslizamento

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Há necessidade de recursos para projeto e obras.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

15

082 Parque São Rafael Regularizar o trecho do Jardim Elizabeth -

compreendido na Servidor V, entre as Ruas São Nicolau 

com São Benedito, PA. 1996-0.018.054-7 14 -

Habitação (sem comprometimento até o presente 

2020/FEU)

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Está prevista no Programa de Metas 2019-2020.

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

16
082 Parque São Rafael

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

Fora de perímetro

Regularização fundiária do Bairro Morumbizinho, São 

Francisco Global.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

Está prevista no PDM 2017-2020

(Secretaria Municipal de Habitação)

17

082 Parque São Rafael

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

369 Parque Cipoaba

385 Viário São Rafael

Fora de perímetro

Mobilidade urbana no Jd. Rodolfo Pirani, Jd. Elizabeth, 

Jd. São Francisco, Jd. Cipoaba. Zero aos domingos e 

feriados, sem comunicação com Parque São Rafael e 

Terminal São Mateus.

Informamos que os bairros citados são atendidos por 

transporte coletivo aos domingos e feriados pelas linhas 

3023-10 Shop. Aricanduva - Pq. São Rafael e 3098-10 

Jd. São Francisco - Shop. Aricanduva, as quais 

propiciam ligação aos principais vias da região, bem 

como, conexão com outras linhas do sistema.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

18
082 Parque São Rafael

214 Centralidade São Mateus

369 Parque Cipoada

385 Viário São Rafael

Pavimentação e urbanização de calçadas, guias, sarjetas 

e boca de lobo nas vias Rodolfo Pirani (integral) e Rua 

Servidor V

ID 82 a 385 - Plano Diretrizes Regional 2016? E o que foi 

feito?

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

19
082 Parque São Rafael

221 Recanto Verde do Sol
Regularização fundiária nos bairros Recanto Verde do 

Sol e Jardim Elisabeth

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Está prevista no Programa de Metas 2017-2020.

Habitação

20

136 Ragueb Chohfi - Caboré

137 Av. Aricanduva

214 Centralidade São Mateus

Urgente! Viário na Raquel Chohfi

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

21

136 Ragueb Chohfi - Caboré

137 Av. Aricanduva

214 Centralidade São Mateus

369 Parque 

385 Viário São Rafael

Aumentar o plantio de árvores e áreas de permeabilidade 

nas vias arteriais como Avenida Baronesa de Muritiba, 

Avenida Mateo Bei e Avenida Ragheb Chohfi

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU, que 

está em elaboração. 

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

22
136 Ragueb Chohfi - Caboré

208 Jacu-Pêssego

Implantar equipamentos e estruturas redutoras de 

velocidade na Avenida Jacu Pêssego

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para 

análise CS nº 96.25.00825/20-30

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

23
136 Ragueb Chohfi - Caboré

208 Jacu-Pêssego

Implantar áreas de travessia e transposição na Avenida 

Jacu Pêssego em nível, evitando qualquer tipo de 

passarela

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

24 136 Ragueb Chohfi-Caboré

Ponto de ônibus tem 14 anos sem cobertura Av. Ragueb 

Chohfi 7242 - Ponto de referência Estrada Vovó 

Carolina

Ponto de parada referenciado está alocado no nº 7290 

em calçada com espaçamento físico inferior ao mínimo 

necessário para instalação de módulo de abrigo.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

25 136 Ragueb Chohfi-Caboré

Proteção das margens do Córrego do Aricanduva do 

trecho das Avenidas Ragueb Chohfi, altura do número 

600, até Jardim Palanque (referente à drenagem)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

26

137 Av. Aricanduva

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

214 Centralidade São Mateus

369 Parque Cipoaba

Fora de perímetro

Implantar paraciclos ao longo das vias com ciclovias

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidad3 3e Transporte)

27
187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Regularização da Bento Guelfi, Bento Guelfi até o final 

da Sapopemba (Terceira Divisão)
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

28
187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Terceira divisão - rever as localizações corretas (Bento 

Guelfi - Sapopemba)

Demanda inviável .

Em aguardo de regularizações fundiárias de áreas rurais a 

serem realizadas pela Secretaria de Habitação ou urbanização 

do loteador.

29

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

206 Jacu-Pêssego

Fora de perímetro

A limpeza nos bueiros da Avenida Sapopemba desde a 

3ª divisão até o Jardim Santo André

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento

de 2020

Já existe contrato em vigor para realização de microdrenagem

mediante a solicitação do 156.



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

30

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

221 Recanto Verde do Sol

Fora de perímetro

Implantar novas linhas de transportes público

O Distrito de São Mateus é atendido por 80 linhas que 

operam diurnamente e 11 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.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

31

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

221 Recanto Verde do Sol

Fora de perímetro

Postos de saúde AMA/UBS

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com 17 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), no qual três estão 

sendo estudadas para realização de reforma. Além disso, 

há cinco Unidades Integradas (UBS/AMA), sendo que 

duas destas, também constam no plano de ação para 

reforma em 2020. Nesse sentido, a Secretaria Municipal 

de Saúde vem analisando os serviços de saúde no 

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

equipamentos de saúde, partindo das necessidades de 

cada território.

(Secretaria Municipal de Saúde)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

32

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

221 Recanto Verde do Sol

Fora de perímetro

Escolas em geral.

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da 

possibilidade de implantação de equipamentos. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Educação)

33

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

221 Recanto Verde do Sol

Fora de perímetro

Precisamos de sinalização na Sapopemba

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para 

análise CS nº 96.25.00835/20-94

Demanda acrescentada ao planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade  e Transporte)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

34

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

Fora de perimetro

Precisamos de mais uma linha de ônibus do trajeto de 

São Mateus a 3ª divisão pela Sapopemba.

Informamos que além da linha 3761-10 3ª Divisão - Metrô 

Carrão, o bairro da 3ª Divisão é atendido de passagem 

pela linha 3069-10 Jd. Recanto Verde Sol - Term. São 

Mateus.

(Secretaria Municipal de \mobilidade e Transporte)

35

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

370 Parque Morro do Cruzeiro

CREA no Morro do Cruzeiro (Campo do Cruzeirinho)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente)

36

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

370 Parque Morro do Cruzeiro

Precisa ser revisto o mapa do Morro do Cruzeiro

A ligação viária que foi pedida no dia da audiência já 

existe, com a abertura de um trecho novo na Av. 

Sapopemba.

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano) 



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

37

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

370 Parque Morro do Cruzeiro

EcoUrbis, após às 16hs ninguém consegue respirar. 

Chorume, um cheiro insuportável, tenho uma filha 

com problemas respiratórios, tive que correr com ela 

para AMA mais próxima

Já foi solicitado às empresas que atuam na região uma 

maior atenção para esta questão.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

38

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

370 Parque Morro do Cruzeiro

Criar um parque, a Eco Urbis vai ter várias parcerias 

e o parque para a população, parquinhos para as 

crianças e idosos, cadê?

Demanda não inteligível ou genérica.

Existem 12 parques planejados e 6 em implantação na 

Subprefeitura de São Mateus, de acordo com PDE.

(Secretaria do Verde e Meio Ambiente)

39

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

371 Estrada Vovó Carolina

Fora de perimetro

TID14292050 - Projeto de arborização Avenida Ponte 

da Amizade até 365

Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU, que está 

em elaboração.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

(Secretaria do Verde e Meio Ambiente)

40

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perimetro

Legalização da área - Km 28 Av. Sapopemba 

(identificação do bairro junto com o CEP e 

organização da numeração das residências)

Demanda não inteligível ou genérica.
Não identificamos a qual área se referem. 

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

41

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Avenida Sapopemba no Km 28 precisa de lombada, 

teve uma morte no ano passado e tem uma pessoa 

em coma no hospital há um mês

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

42

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Preciso que seja fiscalizado uma invasão de 

moradores no Km 28 Av. Sapopemba no terreno da 

prefeitura que esta reservado para escola e UBS, já 

está entrando caminhão de material de construção

Loteamento irregular, em fase de regularização em SEHAB/CRF

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

43

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perimetro

Regularização latifundiária no Bairro Jardim Jessica 

(Recanto Alegre)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

(Secretaria Municipal de Habitação)

44

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perimetro

Regularização fundiária do Km 28 Av. Sapopemba

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

45

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Regularização fundiária do Km 28 Av. Sapopemba Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

46

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Saneamento básico no Km 28 Av. Sapopemba Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

47

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Energia no Km 28 Av. Sapopemba Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)

48

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Nosso bairro há ruas de 20 anos vem buscando a 

regularização fundiária para trazer as políticas 

públicas, já que lá existe somente pessoas. As 

mesmas vivem em situações vulneráveis e nossas 

crianças são as que mais sofrem por não ter escolas, 

creches e postos de saúde nas proximidades.

Demanda não inteligível ou genérica.

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 

pouco mais de 11.600 (onze mil seiscentos) imóveis na 

Subprefeitura de São Mateus

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

49

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Nós do Recanto Alegre, conhecido  como Jardim 

Jessica, queremos informações sobre a regularização 

dessa área, já que estamos na lista há mais de 10 

anos para que a 14 - Habitação possa regularizar

. 

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

50

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

A minha proposta é melhorar o bairro e trazer 

escolas, creches

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da 

possibilidade de implantação de equipamentos.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Educação) 

51

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

A minha proposta é melhorar o bairro e cortar árvores 

que estão para cair

já existe contrato em vigor para realização de remoções 

mediante a solicitação do 156 e autorização do Eng. 

Agrônomo.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

52

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

A minha proposta é melhorar o bairro e melhorar 

também a linha de ônibus

O Distrito de São Mateus é atendido por 80 linhas que 

operam diurnamente e 11 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

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

53

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perimetro

A minha proposta é melhorar o bairro e melhorar 

também a regularização dos terrenos

Demanda não inteligível ou genérica

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 

pouco mais de 11.600 (onze mil seiscentos) imóveis na 

Subprefeitura de São Mateus.

(Secretaria Municipal de Habitação)

54

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Segurança para o bairro do Jardim Jessica (Rua 

Campos do Jordão)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)

55

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

O meu bairro não tem no mapa, não está sendo 

reconhecido, estamos esquecidos

Demanda não inteligível ou genérica

Na audiência com o Conselho Participativo foram 

apresentados os mapas de todos os Perímetros de Ação 

que compõem a Subprefeitura de São Mateus.  Este bairro 

está no Perímetro 187 – Bento Guelfi-Morro Cruzeiro.  

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Urbano)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

56

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro 

Fora de perímetro

(Jardim Jessica - Terceira Divisão) Regularidade da 

rua

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

57

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

(Jardim Jessica - Terceira Divisão) Escola

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da 

possibilidade de implantação de equipamentos. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria  Municipal de  Educação)

58

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

(Jardim Jessica - Terceira Divisão) posto de saúde

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com 22 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que incluí cinco 

Unidades Integradas (UBS/AMA). Nesse sentido, pertence 

ao planejamento de 2020 a reforma de duas unidades 

integradas UBS/AMA e três UBS.  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 rede de equipamentos de saúde, partindo das 

necessidades de cada território

.

(Secretaria Municipal de Saúde)

59

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

(Jardim Jessica - Terceira Divisão) Mais melhoria 

para o bairro e melhoria de transporte.
Informamos que além da linha 3761-10 3ª Divisão - Metrô 

Carrão, o bairro da 3ª Divisão é atendido de passagem pela 

linha 3069-10 Jd. Recanto Verde Sol - Term. São Mateus.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

60

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

O nosso bairro não está sendo reconhecido, 

gostaria de ser reconhecido como eu e meu povo. 

Nós estamos como abandonados por favor nos 

ajuda.

Necessário saber qual é o bairro. Numerosas ações do 

Programa de Metas estão previstas para os Perímetros de 

Ação de São Mateus.

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Urbano)

61

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Km 28 da Av. Sapopemba - Pavimentação das ruas 

no bairro, calçada na Avenida Sapopemba, para 

andar tem que dividir a rua com os carros.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria  Municipal de Infraestrutura e Obras)

62

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Km 28 da Av. Sapopemba - Farois são necessários 

para a segurança dos pedestres e das crianças que 

estudam, sem farol dificulta muito uma área 

esportista para as crianças, praça, parquinho, etc...

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para 

análise CS nº 96.25.00827/20-66

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte )

63

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Segurança para o bairro do Jardim Jessica (Rua 

Campos do Jordão)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

64

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

Não identificado

Km 28 da Av. Sapopemba - Na rua particular (PT 

22) falta pavimentação na rua, não tem calçada, 

falta de iluminação, esgoto passando na rua, o mal 

cheiro, buracos na rua dificultando o acesso para os 

carros e pedestre

A via não é oficial, estamos aguardando a oficialização e 

recursos para projetos e obras, referente a Iluminação da via 

a Demanda já atendida. A iluminação de toda a Av. 

Sapopemba foi substituída por luminárias LED. 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.

Subprefeituras

65 221 Recanto Verde Do Sol

Fora de perímetro

A mudança da linha 3069/10, aumento de carros 

que possa ser de 10 em 10 minutos ou a construção 

de outro ponto de partida para ir até São Mateus ou 

out187 Bento Guelfi-Morro do Cruzeiro

208 Jacu-Pêssego

214 Centralidade São Mateusra estação

Esclarecemos que a linha 3069-10 Jd. Recanto Verde Sol -

Term. São Mateus esta programada para operar nos dias 

úteis com 10 veículos programados para realizar 101 

partidas por sentido, com intervalos médios de 10 minutos 

nos horários de pico, estando dimensionada conforme a 

demanda existente.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

Mobilidade e Transportes

66

187 Bento Guelfi-Morro do 

Cruzeiro

221 Recanto Verde do Sol

Bento Geulf foi quebrada o pavimento e as 

calçadas, enquanto que as calçadas do Jardim 

Helena foi totalmente destruídas.

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

Demanda não inteligível ou genérica

Subprefeituras



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

67

187 Bento Guelfi-Morro do 

Cruzeiro

370 Parque Morro do Cruzeiro

Fora de perímetro

UBS Parque das Flores

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com 22 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que incluí cinco 

Unidades Integradas (UBS/AMA). Contudo, pertence ao 

planejamento de 2020 a reforma de duas unidades 

integradas UBS/AMA e três UBS.  Mas vale salientar que a 

Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os serviços 

de saúde no município de São Paulo, a fim de reestruturar a 

rede de equipamentos de saúde, partindo da necessidades 

de cada território.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Saúde)

68 208 Jacu-Pêssego
Desenvolver mecanismos de incentivo para 

promover indústrias no Eixo Jacú Pêssego

A PMSP e SMDET estão elaborando o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que irá identificar 

e as vocações econômicas e apoiar o desenvolvimento 

econômico do Município fundamentado nas realidades 

regionais, pelos próximos 10 anos. Nesse sentido, ações 

como a sugerida poderão ser incorporadas, caso os estudos 

as identifiquem como estratégicas para a região.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secr. Municipal de  Desenvolvimento Econômico e Trabalho)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

69 208 Jacu-Pêssego

A implementação de uma pista de Bicicross no 

terreno inclinado próximo à (pista de skate) Rua 

Miguel Ferreira de Melo, próximo à Escola Estadual 

Deputado Geraldina dos Santos

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)

70 208 Jacu-Pêssego

Plano de Metas de outro pais e de primeiro mundo e 

não de um bairro periférico como São Mateus e está 

ocupado, pois foram invadidos e o caso da esquina 

da Ragueb com a Rua Pedro da Esperança e Jacu 

Pêssego está situado no (letra não inteligível) 

prolongamento que dá acesso a Jacu Pêssego e 

Loteamento Jardim Augusta é regularizado há mais 

de 30 anos, o que falta é a escritura de alguns 

imóveis que é efetuada no Registro de Imóveis nº 9°

Registro e é pago.

Não identificamos a qual área se referem. 

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

71 208 Jacu-Pêssego
Instalar Wifi na pista de skate Rua Miguel Ferreira 

de Melo

Informamos que o Programa WiFi Livre SP tem como objetivo 

levar internet gratuita e de qualidade para as principais praças 

fomentando a inclusão digital e a apropriação do espaço 

público. Inicialmente contávamos com 120 pontos e estamos 

trabalhando na fase de expansão para levar internet gratuita 

para 624 localidades e disponibilizar wifi em centros culturais, 

bibliotecas, centros desportivos e pontos turísticos, entre 

outros pontos de acesso. Infelizmente, uma vez que o Edital 

de Credenciamento já foi assinado e já estamos em fase de 

implementação da expansão do Programa, não é mais 

possível acrescentarmos localidades à lista de locais que 

receberão o Programa WiFi Livre SP. As localidades sugeridas 

serão anotadas para que, em uma futura expansão possam 

ser analisadas e possivelmente contempladas. Informações 

sobre a lista de localidades que serão contempladas nessa 

fase de expansão você pode encontrar aqui: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/n

oticias/?p=279947 )

(Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

72

208 Jacu-Pêssego Avenida Sertanista - rever diretrizes (não alaga é 

descida)
A SMDU vai analisar essa observação e se procedente, 

deverá revisar a diretriz..  

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

73
208 Jacu-Pêssego

Regularização fundiária Bairro Morumbizinho 

Núcleo C, São Francisco Global.

Está previsto no PDM 2017-2020. Demanda já contemplada 

parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal de Habitação)

74

208 Jacu-Pêssego

211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

Fora de perimetro

Implantar ciclovia na Avenida Sapopemba (trecho 

entre Avenida Jacú Pêssego e Praça Felisberto 

Fernandes da Silva)

Previsão de ciclovia ao longo do trecho do monotrilho, até a 

estação de São Mateus (execução por terceiros)

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

75
208 Jacu-Pêssego

211 Córrego Caguaçu
Instalação de coletor tronco no Córrego Caraguaçu

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

76
208 Jacu-Pêssego

211 Córrego Caguaçu

Proteção das margens do Córrego Caguaçú nos 

trechos da Jardim Santo André até Vila Bela 

(referente à drenagem)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

77

210 Palanque

221 Recanto Verde do Sol

371 Estrada Vovó Carolina

A sinalização da Estrada Vovó Carolina toda torta, 

a sinalização da Rua Pedro Romazzoni foi feita 

dentro de buracos, tendo em vista que a via está 

toda esburacada.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para 

análise CS nº 96.25.00826/20-01

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

78
210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

A regularização do loteamento São Marcos que 

trata-se de loteamento industrial ZUPI 

estritamente industrial

Não identificamos a qual área se referem. 

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Habitação)

79
210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Falar sobre os desfalques na CCA Santo Adriano 

e a falta de Alvará na região.

O serviço segue em funcionamento, com capacidade de 

atendimento a 120 crianças por mês Demanda não inteligível 

ou genérica

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 

Social) 

80
210 Palanque

371 Estrada Vovó Carolina

Início coleta lixo descampado na Av. Ponte da 

Amizade

Já foi solicitado às empresas que atuam na região uma maior 

atenção para esta questão

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal  das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

81
211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

Fora de perímetro

Construção de AMA para o bairro Santa Bárbara.

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com cinco 

Unidades Integradas (Unidade Básica de Saúde -

UBS/Assistência Médica Ambulatorial -AMA), sendo que duas 

destas constam no plano de ação para reforma em 2020. 

Também, vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde 

vem analisando os serviços de saúde no município de São 

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

partindo da necessidades de cada território.

(Secretaria Municipal de Saúde)

82
211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

Fora de perímetro

Melhorias no Jardim Santa Bárbara os documentos 

estão comigo com protocolo. UBS Santa Bárbara. 

SGI.60542020/0000203-8 - UBS Santa Bárbara 

(TIB 359432)

SI.6054.2020/00002682

SI.6054.2020/00002682

Atualmente, a subprefeitura de São Mateus conta com 22 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que incluí cinco Unidades 

UBS/AMA Integradas. Contudo, pertence ao planejamento de 

2020 a reforma de duas unidades integradas UBS/AMA e três 

UBS.  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 rede de equipamentos de 

saúde, partindo das necessidades de cada território. 

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Saúde)

83
211 Caguaçu

214 Centralidade São Mateus

Fora de perímetro

Rever iluminação das Ruas Deinos, Phobus e 

Umbriel. As lâmpadas são antigas e iluminação 

fraca.

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. Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

84 214 Centralidade São Mateus Implantar ciclovia na Avenida Mateo Bei

Não previsto na relação de ciclovias/ciclofaixas do Programa de 

Metas.

Demanda inviável.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

85

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Fazer um trabalho árduo nas ruas onde transitam 

carros ônibus, que estão cheias de buracos

Informamos que já existe contrato de tapa buraco sendo 

realizado e administrado pela SPTrans. Demanda já contemplada 

parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

86 214 Centralidade São Mateus

Um ponto de wifi na Praça José Virgílio Verssani

na Avenida Ragheb Chohfi, com a Furtado de 

Mendonça.

Informamos que o Programa WiFi Livre SP tem como objetivo 

levar internet gratuita e de qualidade para as principais praças 

fomentando a inclusão digital e a apropriação do espaço público. 

Inicialmente contávamos com 120 pontos e estamos trabalhando 

na fase de expansão para levar internet gratuita para 624 

localidades e disponibilizar wifi em centros culturais, bibliotecas, 

centros desportivos e pontos turísticos, entre outros pontos de 

acesso. Infelizmente, uma vez que o Edital de Credenciamento já 

foi assinado e já estamos em fase de implementação da 

expansão do Programa, não é mais possível acrescentarmos 

localidades à lista de locais que receberão o Programa WiFi Livre 

SP. As localidades sugeridas serão anotadas para que, em uma 

futura expansão possam ser analisadas e possivelmente 

contempladas. Informações sobre a lista de localidades que 

serão contempladas nessa fase de expansão você pode 

encontrar aqui: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/notic

ias/?p=279947

(Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia)

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=279947


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

87
214 Centralidade São Mateus

Fora de perímetro

Vídeo monitoramento para avenida Satélite e 

Rua Cadência.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)

88

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Fazer um trabalho árduo nas ruas onde 

transitam carros ônibus, que estão cheias de 

buracos

Informamos que já existe contrato de tapa buraco sendo 

realizado e administrado pela SPTrans. 

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

89

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Os pontos de ônibus que não tem coberturas 

na Avenida Mateo Bei, está sempre sendo 

usada como estacionamento, atrapalhando o 

trânsito local.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

90

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Melhor atendimento na saúde. Tanto nos 

postos de saúde, nos Hospitais Dia, Hospital 

São Mateus não funciona.

A Secretaria Municipal de Saúde tem revisado fluxos e 

processos de atendimento nos equipamentos de saúde, 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 de cada território. Demanda não 

inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Saúde)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

91

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Proteção das margens do Córrego Germano, 

inclusive existe até imóveis regularizados com 

SQL - número dos contribuintes. Entre bairros 

Cidade São Mateus passando pelo Jardim 

colonial até pro Aricanduva (referente à 

drenagem)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

92
217 Machados-Cangaras-

Henriques

Canalização do Córrego do Germano, que é de 

água limpa e hoje está com esgoto sendo jogado 

nele, as casas em torno dele não tem 

canalização de esgoto, o córrego fica cheio de 

mato, lixo, gatos, dengue, sendo que quando 

chove alaga casas porque na Avenida Francisco 

de Santa Maria só tem duas bocas de lobos, 

para receber água da Baltazar dos Reis, Paulo 

Laurito e André de Almeida.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

93
217 Machados-Cangaras-

Henriques

A Praça do Colonial na altura do número 2359 na 

André de Almeida fica alagada com água e entra 

nas casas e comércio. A praça precisa de 

melhoria, não tem nada, só árvores que foram 

plantadas pelos moradores. Não tem farol, faixa 

de pedestre, que pega ônibus na André de 

Almeida.

Informamos que esta CPO, não recebemos nenhum pedido ou 

reclamação do problema de galeria existente e de alagamentos. 

Para a solução será necessário novo projeto para construção de 

uma nova galeria ( de maio capacidade) com novo estudo 

pluviométrico no local. As galerias antigas ( como deste caso) 

estão defasados pois foram projetadas e executadas, quando da 

ocupação era menor e o regime de chuvas mais ameno.

.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

94
217 Machados-Cangaras-

Henriques

A Praça do Colonial na altura do número 2359 

na André de Almeida fica alagada com água e 

entra nas casas e comércio. A praça precisa de 

melhoria, não tem nada, só árvores que foram 

plantadas pelos moradores. Não tem farol, faixa 

de pedestre, que pega ônibus na André de 

Almeida.

Há necessidade de execução de projetos de obras e galerias. 

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

95
217 Machados-Cangaras -

Henriques

A Praça do Colonial na altura do número 2359 

na André de Almeida fica alagada com água e 

entra nas casas e comércio. A praça precisa de 

melhoria, não tem nada, só árvores que foram 

plantadas pelos moradores. Não tem farol, faixa 

de pedestre, que pega ônibus na André de 

Almeida.

Informamos que esta CPO, não recebemos nenhum pedido ou 

reclamação do problema de galeria existente e de 

alagamentos. Para a solução será necessário novo projeto 

para construção de uma nova galeria ( de maio capacidade) 

com novo estudo pluviométrico no local. As galerias antigas ( 

como deste caso) estão defasados pois foram projetadas e 

executadas, quando da ocupação era menor e o regime de 

chuvas mais ameno. 

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

96
217 Machados-Cangara s-

Henriques
Canalização do Córrego Germano urgente!!!

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

97
217 Machados-Cangara s-

Henriques

Revitalizar  o córrego do germano, tem muito 

mato alto as praças onde as crianças brincam, 

as academias públicas estão sempre cheias de 

matos

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

98 369 Parque Cipoaba
Implantar o Parque Linear Cipoaba com 

ciclofaixas

Para essa demanda ser atendida, e prosseguir com o processo 

de implantação

do parque, é necessário: 1- projeto executivo ; 2- contenção das 

margens do córrego e/ou canalização (cuja responsabilidade é 

de SIURB); 3- domínio Municipal de toda a área prevista para a 

implantação do parque; 4- remoção das ocupações irregulares 

responsabilidade de SEHAB e/ou Sub São Mateus; 5- recursos; 

6- resolução da questão tratada no MP/PJMAC.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

99
369 Parque Cipoaba

385 Viário São Rafael

Implantar ciclovia na Avenida Baronesa de 

Muritiba

Não previsto na relação de ciclovias/ciclofaixas do Programa de 

Metas.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

100 Fora de perímetro

Precisamos que alguém nos ajude com a 

legalização do bairro Jardim Jéssica na Avenida 

Sapopemba Km 28, altura do nº28.528

Demanda não inteligível ou genérica. Não identificamos a qual 

área se referem.

(Secretaria Municipal de Habitação)

101 Fora de perímetro

Fiscalizar a Rua Mathus de Abrel que da acesso 

ao morro do Cruzeiro. Conta que ela está 

asfaltada, mas é um matagão só o acesso pela 

Sapopemba Km 28 Av. Sapopemba.

A denominação correta é Rua Dom Matheus de Abreu Pereira,

É inviável visto a via não ser oficial.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

102
Subprefeitura como um todo

Canalização do córrego Favela do Divino - rio 

que percorre a área

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

103 Subprefeitura como um todo

Solicito com urgência o encaminhamento de 

ciência da Secretaria de Governo 

MP/40739.0006442/20148 parecer da Secretaria 

de Governo

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Governo)

104 Subprefeitura como um todo Precisamos da limpeza do córrego no bairro

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

105 Subprefeitura como um todo
Implantar faixa de pedestre em nível 

(lombofaixa)

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

106 Subprefeitura como um todo
Desocupar as várzeas dos rios e aumentar 

áreas de permeabilidade

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

107 Subprefeitura como um todo

Falta de limpeza nas áreas públicas como 

calçadas, áreas de praças, e a área do Posto de 

Saúde que trata-se de área pública

Já existe contrato em vigor para limpeza urbana e áreas 

públicas, e com relação à calçadas será notificado os 

proprietários para limpeza, conforme demanda. 

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

108 Subprefeitura como um todo

Propriedade Marir Farino áreas remanescentes 

deixadas pela Dersa que deveria ser 

repassadas legalmente para Prefeitura

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

109 Subprefeitura como um todo
Quanto ao sinal de Wifi gratuito, nos faz sentido, 

em razão da falta de segurança.

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal  de Inovação e Tecnologia)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

110 Subprefeitura como um todo

A Ana Maria falou das diretrizes específicas de 

cada Subprefeitura, o que não foi observado e 

nem respeitado pelo atual governo.

Não se trata de uma demanda e sim uma observação (crítica).

(Secretaria de Governo Municipal)

111 Subprefeitura como um todo

Um dos grandes problemas destas audiências 

públicas é a falta de respeito e o não 

cumprimento do que foi discutido e aprovado 

pelo munícipe

Em relação ao relato de não cumprimento das demandas dos 

munícipes, informamos que a participação social nas Audiências 

Públicas é consultiva. A Prefeitura busca absorver as demandas 

propostas pelos munícipes, como durante o presente processo.

Em relação ao relato de falta de respeito, indicamos que o canal 

para realizar denúncias é a Ouvidoria 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/fale

_com_a_ouvidoria/index.php?p=464).

(Secretaria de Governo Municipal)

112 Subprefeitura como um todo

A questão de meio ambiente é vergonhosa e 

precária, o verde e o meio ambiente nunca foi 

tão destruído e não vemos atenção do poder 

público.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

113 Subprefeitura como um todo
Outra questão é a falta de comunicação entre os 

órgãos públicos
Não se trata de uma demanda e sim uma observação (crítica) 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/fale_com_a_ouvidoria/index.php?p=464


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

114 Subprefeitura como um todo

O Plano Diretor na prática não nos vem 

funcionando, foi criado em 2014 e regulamentado 

em 2016 no Plano Diretor

Em 2016 foi aprovada a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo (Lei nº  16.402) e sua aplicação, assim como o Plano 

Diretor, estão em plena aplicação desde que foram promulgados.

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano)

115 Subprefeitura como um todo
14 - Habitação vai fazer tantas regularizações só 

no mundo fictício

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal  de Habitação)

116 Subprefeitura como um todo Coibir e proibir as invasões

informamos que já existe uma empresa concessionaria que 

realiza ações de desfazimento em áreas públicas e que em áreas 

particulares é necessário ações de reintegração de posses 

ingressados pelos mesmos.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020

117 Subprefeitura como um todo Cuidar mais do meio ambiente

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

118 Subprefeitura como um todo
Implementação de um CRAS no distrito São 

Rafael

Não há CRAS no distrito de São Rafael (o mais próximo é o 

CRAS São Mateus). Não há cargo para efetivar a coordenação 

do equipamento e há ausência de servidores efetivos para 

composição do quadro de RH.

(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)

119 Subprefeitura como um todo
Na apresentação de hoje precisa ser considera 

Teoria e Prática

A apresentação na Audiência com o Conselho Participativo 

destacou as principais diretrizes do Plano Regional dessa 

subprefeitura, e em que medida as ações do Programa de Metas 

2019-2020 atenderam as diretrizes de cada perímetro de ação.

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano)

120 Subprefeitura como um todo Regularização fundiária área de utilidade pública

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 pouco 

mais de 11.600 (onze mil seiscentos) imóveis na Subprefeitura de 

São Mateus.

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Habitação)

121 Subprefeitura como um todo Regularização fundiária

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 pouco 

mais de 11.600 (onze mil seiscentos) imóveis na Subprefeitura de 

São Mateus.

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Habitação)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

122 Subprefeitura como um todo Asfalto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

123 Subprefeitura como um todo Posto de saúde

Não identificamos objetivamente como poderíamos contemplar a 

demanda. 

(Secretaria Municipal de  Saúde)

124 Subprefeitura como um todo Segurança pública

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)

125 Subprefeitura como um todo Escolas e creches

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 Resposta da Secretaria

126 Subprefeitura como um todo

Ja pagamos SABESP e Eletropaulo não tem 

cabimento não ter asfalto e áreas de lazer para 

população

Demanda inviável de ser analisado por ausência de informações 

adicionais sobre a localidade.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

127 Subprefeitura como um todo Falta habitação em São Mateus.

O Programa de Metas da Secretaria de Habitação tem projetado 

para entrega na Subprefeitura de São Mateus 2.342 (duas mil 

trezentos e quarenta e duas) unidades habitacionais até o final da 

sua gestão.

(Secretaria Municipal de Habitação)

128 Subprefeitura como um todo Políticas públicas como terraplanagem nas ruas

Serviço sendo atendido parcialmente mediante autorização da 

Secretaria de Habitação em relação ao processo de 

regularização fundiária.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

129 Subprefeitura como um todo
Políticas públicas como escolas, creches e 

demais instituições

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 Resposta da Secretaria

130 Subprefeitura como um todo Escola

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da possibilidade 

de implantação de equipamentos. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Educação)

131 Subprefeitura como um todo Escola

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da possibilidade 

de implantação de equipamentos. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Educação)

132 Subprefeitura como um todo Creche

Aceitamos de indicação de terrenos para análise da possibilidade 

de implantação de equipamentos. 

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Educação)

133 Subprefeitura como um todo Creche

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 Resposta da Secretaria

134 Subprefeitura como um todo

Arrumar a numeração da Avenida Sapopemba 

para que podemos ter condições de receber 

cartas e poder usar Uber.

Já existe numeração oficial, porém os moradores não vêm retirar 

na prefeitura.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

135 Subprefeitura como um todo Transporte

O Distrito de São Mateus é atendido por 80 linhas que operam 

diurnamente e 11 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. 

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) 

136 Subprefeitura como um todo Saneamento básico

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Habitação)

137 Subprefeitura como um todo Pavimentação

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

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

138 Subprefeitura como um todo Saúde

Não identificamos objetivamente como poderíamos contemplar a 

demanda. 

(Secretaria Municipal de  Saúde)

139 Subprefeitura como um todo Espaço público para as crianças

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)

140 Subprefeitura como um todo Agente de saúde

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.

141 Subprefeitura como um todo Segurança
Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

142 Subprefeitura como um todo Diretrizes Plano Regional revisado

No Plano de Ação das subprefeituras, será possível rever 

algumas diretrizes dos Perímetros de Ação, como resultado da 

implementação das ações do programa de metas 2019-2020. 

. 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano)

143 Subprefeitura como um todo Pracinha para as crianças

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

144 Subprefeitura como um todo Parque no Sapopemba

Existem 5 parques planejados e 2 em implantação para a 

Subprefeitura de Sapopemba, de acordo com PDE.

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

145 Subprefeitura como um todo Centro-dia

Não há previsão de Centro Dia em São Mateus.

(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)

146 Subprefeitura como um todo Construção da URSI

Há diversas ações, em andamento, presentes na Programação 

Anual de Saúde (PAS) 2020, também articuladas com as 

iniciativas do Programa de Metas (2019-2020) em relação a 

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) e atendimento domiciliar 

por meio do Programa de Acompanhamento de Idosos (PAI). 

Também inclui o objetivo de manter e qualificar os serviços já 

implantados.  Nesse sentido, vale salientar que a Secretaria 

Municipal de Saúde vem analisando os serviços de saúde no 

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

equipamentos de saúde, partindo da necessidades de cada 

território.

(Secretaria Municipal de  Saúde)

147 Subprefeitura como um todo Vila dos idosos

Existe uma série de serviços voltados ao público idoso e a 

demanda não permite identificar a qual se refere. Demanda não 

inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)



DEMANDAS  IMPORTANTES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS SETORIAIS 

E PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO 

PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

DEMANDAS RELACIONADAS À ZELADORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 

REDE DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

148

187 Bento Guelfi - Morro do 

Cruzeiro

Fora de perímetro

(Jardim Jessica - Terceira Divisão) tirar a 

árvore que esta para cair. Para não prejudicar 

o povo.

Já existe contrato em vigor para realização de remoções 

mediante a solicitação do 156 e autorização do Eng. Agrônomo.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

149 214 Centralidade São Mateus

Tem um grande bingo, que a Prefeitura não 

fechou, está na Sapopemba próximo ao Largo 

de São Mateus, no prédio da antiga 

churrascaria a Grill 2000. Acho que jogo de 

azar é proibido. Gazeta São Mateus.

O Bingo já foi fiscalizado, porém o local encontra-se em 

funcionamento como restaurante em convênio com uma 

associação para bingo beneficente, e com licença de 

funcionamento.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

150

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

Melhorar as merendas escolar

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal  de Educação)

151

214 Centralidade São Mateus

217 Machados-Cangaras-

Henriques

Fora de perímetro

As podas das árvores precisam ser podadas 

sempre que colocam pessoas em perigo.

Já existe contrato em vigor para realização de podas mediante a 

solicitação do 156. Demanda já contemplada parcial ou 

totalmente ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

152 Fora de perímetro
Buraco na rua Cadencia já com ofício desde 

2019.

Solicitada inclusão no planejamento.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

153 Subprefeitura como um todo Tapa buracos em geral foi mal.

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

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

154 Subprefeitura como um todo

Urgente!!! Poda de árvores das praças. 

Retirar os brinquedos quebrados e 

enferrujados das praças, as crianças estão 

correndo perigo de vida, tétano e etc.

Já foram feitas reformas de brinquedos e ATI´S, em diversas 

praças, necessitando de mais recursos para 2020.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

155 Subprefeitura como um todo Zeladoria

Contratos de zeladoria em vigor são realizados mediante 

disponibilidade de recursos e serviços.

(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.


