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GERAL DE ZELADORIA: CIDADE LINDA 
  
Dia 01/07, Praça Francisco Luiz Gonzaga, Jaguaré (varrição, pintura, poda, plantio, 
entre outros, além da instalação de lixeira mecanizada na comunidade); 
 
Dia 22/07, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, Avenida Marques de São Vicente, 
na rotatória do Viaduto Pompeia (varrição, pintura, poda, plantio, entre outros.);  
 
Dia 26/08, Avenida Francisco Matarazzo, toda extensão, desde à Praça Padre Péricles 
(serviços de conscientização ambiental, capina, roçada, pintura de meio-fio, varrição 
manual e mecanizada, e limpeza de bocas de lobo nos cerca de dois quilômetros da 
avenida, novas lixeiras e serviços também foram executados nas paradas ônibus da 
avenida, para a limpeza dos abrigos com a retirada de pichação e de cartazes 
irregulares. As praças Doutor João Pereira Monteiro Júnior, Sousa Aranha, 
Desembargador Washington de Barros Monteiro, Tomás Morus, Conde Francisco 
Matarazzo Júnior, a Estátua Conde Francisco Matarazzo e o Monumento Fernando 
Costa, no parque da Água Branca, foram totalmente higienizados. Devido à 
proximidade dos galhos com a fiação elétrica, 89 árvores foram podadas com a ajuda 
da AES Eletropaulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fez a manutenção 
das placas, semáforos e da sinalização horizontal de toda a via. Agentes da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) e da Assistência Social também participam da Operação;  
 
Dia 04/11, Avenida Pompéia, trecho inicial, próximo ao cruzamento com a Rua 
Palestra Itália (jardinagem e limpeza em toda a avenida, inclusive nas praças Dr. João 
Pereira Monteiro Junior, Estátua Francisco Matarazzo e nascente da Praça Homero 



Silva, manutenção de logradouros e a revisão das 158 caixas de captação, como bocas 
de lobo, bocas de leão e bueiros, coleta de entulho e grandes objetos e a raspagem de 
propagandas irregulares fixadas em postes, instalação de 75 novas papeleiras, sendo 
60 delas do tipo Iron, presas aos postes, e outras 15 do modelo Tulipa, fixadas no 
chão. As 17 paradas de ônibus ao longo da via foram limpas, com especial atenção à 
retirada de pichação e de cartazes irregulares, devido à proximidade dos galhos com a 
fiação elétrica, 90 árvores da avenida foram podadas com a ajuda da AES Eletropaulo. 
As equipes do Departamento de Iluminação Pública (Ilume) fez vistoria, limpeza e 
manutenção em todas as luminárias existentes na via. A Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) fez a revisão e a manutenção em 63 placas da avenida, 12 cruzamentos 
semafóricos e em 1.200 metros quadrados de sinalização horizontal. A ação contou 
com o apoio dos agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Assistência 
Social). 
 
Bairro Lindo 
 
Dia 05/08, no Jardim Humaitá, Vila Leopoldina (poda de árvores, tapa-buraco, 
desobstrução de ramais e galerias de águas pluviais, corte de grama na praça principal 
do bairro, plantio de árvores, varrição, pintura do campinho de futebol, entre outros 
serviços); 
 
Dia 26/08, na Água Branca, Rua Faustolo (trecho entre as ruas Sabaúna e Tibério) (a 
calçada da Escola Estadual Raul Cortez foi revitalizada, com a recuperação do canteiro 
central e plantio de mudas de árvores. Houve ainda grafitagem do muro da escola 
com grafiteiros do bairro); 
 
Dia 27/10, Jaguaré, Avenida Onófrio Milano (trecho entre as avenidas Jaguaré e José 
Maria da Silva) (varrição da rua, coleta do lixo, pintura de guias, postes e tampas de 
bueiros e palestra sobre educação ambiental aos moradores da Comunidade Nova 
Jaguaré) e na Avenida Torres de Oliveira (reconstrução das sarjetas, onde também foi 
feito o nivelamento da calçada, que será refeita pela empresa responsável, que já foi 
notificada a fazer o serviço. O local era usado como descarte irregular de lixo e 
entulho); 
 
Dia 10/12, Sumaré, Praça Ana Maria Poppovic (limpeza, poda de árvores, pintura de 
guias e postes, jardinagem, grafitagem nas paredes do fundo da praça, entre outros 
serviços). 
 
Outras Ações de Zeladoria 
 
Calçada Nova 
 

Avenida Pacaembu recebe o Programa “Calçada Nova” 

Durante a 34ª edição do Mutirão Mário Covas, foram revitalizados 60 metros 
quadrados de pavimentos na região 



A Avenida Pacaembu recebeu no dia 27 de agosto, a 34ª edição do Programa Calçada 
Nova – Mutirão Mário Covas. O principal objetivo desta operação foi promover, junto 
à população, a recuperação dos passeios e a ampliando a acessibilidade. Foram 
revitalizados, no total, 60 metros quadrados de pavimentos e na Praça Charles Miller 
foram refeitas as rampas de acessibilidade. 

Além dessa ação pontual, tivemos no total no 2.º semestre, 703,5 metros de calçadas 
recuperadas até novembro. 

 

Cata Bagulho 

223,155 toneladas de materiais inservíveis, como colchões, pedaços de madeira, 
ferro, alumínio, plástico e outros, foram recolhidos nas operações do 2.º semestre. 

 

Tapa-Buraco  

Foram tapados 3.640 buracos até novembro (números de dezembro ainda não 
disponíveis). 

 

Conservação de Áreas Verdes 

Foram cortadas 926.656 m.² de grama até novembro (números de dezembro ainda 
não disponíveis). 

 

Limpeza de Córregos 

Atualmente três córregos estão sendo limpos: Nelo Lorenzon, Cintra e Humaitá. E já 
está contratada e terá início ainda este mês o desassoreamento da Bacia de 
Contenção do Córrego Humaitá, que foi realizada pela última vez em 2010. 

 

Limpeza de Bocas de Lobo 

Foram limpos até o mês de novembro (números de dezembro ainda não disponíveis), 
10.615 unidades de boca de lobo.  

 

Mutirão de Poda de Árvores 

Mutirão com Eletropaulo e apoio da CET viabiliza mais de 2,5 mil podas de árvores 

O mutirão de poda de árvores “Heat Map”, termo em inglês que significa Mapa de 
Calor, parceria entre a Prefeitura Regional da Lapa e a AES/ Eletropaulo, iniciado em 
19 de setembro, interrompido apenas nos dias de chuva, atinge a marca de mais de 
2500 intervenções, entre podas, remoções, plantios e rebaixamentos. 

As equipes de Áreas Verdes da Prefeitura Regional da Lapa, através da Inova, empresa 
terceirizada da Prefeitura, responsável pela limpeza e conservação de áreas verdes e 



AES Eletropaulo vêm trabalhando em conjunto todos os dias, incluindo sábados, 
domingos e feriados para diminuir uma das maiores demandas da população de São 
Paulo, sobretudo da Lapa, uma das regiões mais arborizadas da cidade, com mais de 
1,6 milhão de m.² de áreas verdes, que é a poda de árvore. Por estarem com os galhos 
sob a fiação, muitas precisam ser podadas pela concessionária de energia elétrica, o 
que acaba gerando muitos ofícios entre os respectivos órgãos públicos na rotina de 
trabalho. 

O acumulado do ano no serviço, contabilizando as ações de rotina, exclusiva da PR 
Lapa, antes e depois do Heat Map foi de cerca de seis mil árvores podas, removidas, 
plantadas e rebaixadas.  

 

Obras 
 
Viveiro Sustentável 

Prefeitura Regional da Lapa inaugura Viveiro Sustentável 

Seis mil mudas/mês serão cultivadas para replantio em parques e praças 

 

No dia 13 de julho foi entregue mais uma etapa do ciclo de sustentabilidade 
desenvolvido na Regional da Lapa. Em parceria com a INOVA, empresa que presta 
serviços de varrição na capital, a Prefeitura inaugurou o Viveiro Sustentável, uma área 
com cerca de 300 m² com capacidade para produção de seis mil mudas/mês.  

Além de preservar o paisagismo e a agricultura urbana da cidade, o cultivo de cinco 
espécies de mudas será realizado em três etapas: sementes germinadas, mudas em 
fase de crescimento/adaptação e mudas prontas para distribuição.  
O objetivo também é valorizar e fazer a aplicação prática do composto orgânico nos 
viveiros, como já vem sendo feito em praças, bosques, hortas e outros espaços 
verdes. 

O viveiro é a continuidade do Projeto Feira Sustentável, que recolhe semanalmente 
60 toneladas de resíduos orgânicos das feiras livres, que passam pelo processo de 
compostagem resultando em adubo de qualidade para as praças, parques e outras 
áreas verdes da capital. 

 

Recapeamento  

Foram recapeados pela SP Trans, 6,3 km. de vias em corredores de ônibus, numa área 
de 25,580m², nas ruas: Nossa Senhora da Lapa, Guaicurus, Monteiro de Melo, 
Jeroaquara, Trajano, Catão, Faustolo, Sabaúna e Clélia, além de reparos asfálticos em 
600 metros no corredor da Avenida Pompéia.  

 

 



Grafite nos muros da CPTM 

Barra Funda recebe oitavo painel de grafite e encerra primeira edição do Museu de 
Arte de Rua 

Pintura do oitavo painel, da série de oito intervenções, encerra a primeira edição do 
projeto 

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, concluiu no 
dia 20 de agosto, a primeira edição do projeto Museu de Arte de Rua (MAR), série de 
intervenções de grafite realizada em várias regiões da cidade. O oitavo painel foi feito 
nas paredes da estação da CPTM da Barra Funda, na Avenida Auro Soares de Moura 
Andrade, embaixo do Viaduto Antártica, na Zona Oeste da cidade. 

 

Escola de Esgrima 

Evento lança a primeira Escola Pública de Esgrima da cidade de São Paulo 

O Projeto Touché oferece aulas de Esgrima no C.E Pelezão 

Com o objetivo de ampliar as modalidades esportivas oferecidas à população, a 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e o Sindi-Clube criaram o Projeto 
Touché, que oferece aulas de Esgrima para jovens de 9 a 14 anos, gratuitamente, no 
Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento (CE Pelezão), localizado no bairro da 
Lapa, zona oeste da capital paulista. 

A apresentação foi no dia 12 de setembro e contou com a participação do secretário 
municipal de Esportes e Lazer, Jorge Damião, e alguns atletas ranqueados, como: 
Lucas Busnardo, vice-campeão Pan-Americano Infantil de Esgrima na modalidade 
espada; Bia Bulcão, Bronze Pan-Americano por equipes; Fernando Scavasin, prata 
Pan-Americanos de Toronto em 2015; entre outros. 

 

Inaugurado CTA da Lapa de Baixo 

Prefeitura inaugura CTA para atender moradores em situação de rua na região da 
Lapa 

Novo equipamento, demanda antiga na região, foi viabilizado com doações de 
empresas da iniciativa privada 

A Prefeitura de São Paulo inaugurou no dia 30 de outubro, na Rua Capitão José Inácio 
do Rosário, na Lapa, Zona Oeste, o oitavo Centro Temporário de Acolhimento (CTA) 
para moradores em situação de rua da cidade. O serviço funciona 24 horas por dia e 
ofertará 200 vagas de acolhimento (60 mulheres e 140 homens) e 50 vagas de 
convivência durante o dia. Com a inauguração de hoje, a rede dos CTAs conta com 
1.526 vagas de acolhimento nos CTAs e 560 de convivência, para atividades diurnas. 

 



Revitalizado Túnel Toca da Onça 

Prefeitura Regional e Tendal da Lapa revitalizam Túnel Toca da Onça 

Parceria dos dois órgãos possibilita a pintura das paredes do túnel com grafite 

Transeuntes que utilizam o túnel sob a linha férrea, conhecido como “Toca da Onça”, 
que liga a Lapa à Lapa de Baixo, se surpreenderam na manhã do dia 21 de novembro, 
ao passarem pelo local. É que o espaço, antes degradado com paredes pichadas, foi 
alvo neste final de semana de um mutirão com mais de 30 artistas grafiteiros, muitos 
deles da região. As paredes do túnel, que recentemente foram pintadas pelas equipes 
anti-pichação da Prefeitura Regional da Lapa, ganharam um colorido com belas obras 
dos chamados “artistas de rua”. 

Outro Espaço junto à Toca da Onça é grafitado 

Outro espaço junto à Toca da Onça recebe intervenção de grafite 

Desenhos dos artistas Jhonny, Tony, Shock, Pepe, Pardal, Pina e Khaku enfeitam muros 

Num evento que celebrou a revitalização de um dos símbolos da Lapa, o túnel Toca da 
Onça, mais uma intervenção de grafite foi realizada no dia 9 de dezembro. Desta vez, 
os grafiteiros pintaram sua arte nos muros da CPTM – Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos, junto à travessia subterrânea de pedestres sob a linha férrea e ao 
lado do Viaduto Lapa. Durante o trabalho dos artistas Jhonny, Tony, Shock, Pepe, 
Pardal, Pina e Khaku, foi realizada ainda uma performance de hip hop com os DJs Beto 
Premier, SMOKEY D e Doctors MCS. Uma tenda foi montada rente à entrada da Toca 
da Onça, lado da Rua John Harrison, onde as pessoas podiam fazer selfies com o 
slogan da campanha “A Toca é Nossa! # Lapa Vive”, em forma de quadro. 

 

Iniciado o Projeto de Acessibilidade Lapa 21 

Iniciadas as obras de acessibilidade do Projeto Lapa 21 

Obra de acessibilidade nas calçadas começou no dia 2 de dezembro na Rua Catão 

Em parceria com a SPTrans, a Prefeitura Regional da Lapa, iniciou no dia 2 de 
dezembro, as obras de acessibilidade nas calçadas no centro comercial do bairro. O 
trecho contemplado vai do Terminal de Ônibus Lapa, na Praça Miguel Dell’Erba, junto 
à Rua Guaicurus, até a Biblioteca Mário Schenberg, na Rua Catão, onde foi 
oficialmente inaugurada com a construção de uma rampa de acessibilidade na 
esquina com a Rua Clélia, próximo ao Hospital Sorocabana.  

 

Outros Projetos 

Nossa Vila Limpa acabando com o descarte de lixo na Comunidade Nova Jaguaré 

Programa é parceria da Prefeitura Regional Lapa, empresas Inova e Loga e população 



A Prefeitura Regional da Lapa, em parceria com as empresas terceirizadas Inova, 
responsável pela coleta de lixo; e Loga, que faz a varrição das ruas, praças e avenidas 
da cidade, com apoio da população organizada, vem mudando a realidade na 
Comunidade Nova Jaguaré. Desde maio, uma série de ações vem sendo realizadas 
para acabar com o problema do descarte irregular de lixo das ruas do entorno. 

A Inova forneceu contêineres para a população local despejar os objetos inservíveis, 
como madeira, colchão, plásticos, garrafas e também entulho de construção. Já a 
Loga, vem intensificando o trabalho de varrição das ruas. A Prefeitura Regional 
aumentando a fiscalização, principalmente nas empresas que não fazem o descarte 
correto do lixo e conservação de suas calçadas. As ações do projeto “Nossa Vila 
Limpa” ajuda na conscientização dos moradores para que não joguem lixo nas ruas, 
calçadas e terrenos baldios. 

No dia 14 de setembro, o prefeito regional da Lapa, Carlos Fernandes, esteve no local 
acompanhando uma ação. Um ponto viciado de lixo e entulho, que ficava na esquina 
das avenidas Onófrio Milano e José Maria da Silva, que estava sendo revitalizado. O 
descarte irregular trouxe outra consequência, que foi a quebra da calçada. Uma 
equipe da Supervisão de Manutenção da Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) 
também esteve no local para a medição do passeio, que já foi recuperado. 

 

Outros pontos viciados de lixo e entulho revitalizados 

Local: Avenida Engenheiro Billings, 207 

Data da Entrega: 26/07/2017 

Serviço Executado: Instalação de um canteiro; 

 

Local: Viaduto Pacaembu 

Data da Entrega: 07 e 14/08/2017 

Serviço Executado: Instalação de um canteiro e floreiras. 

 

Ações contra acumulação 

Prefeitura Regional Lapa e Vigilância Ambiental fazem ação contra acumulação 

A Prefeitura Regional da Lapa, em parceria com a Supervisão de Vigilância em Saúde 
de Pinheiros, através da Vigilância Ambiental Lapa/Pinheiros, vem realizando ações 
conjuntas contra acumulação. As operações sempre negociadas com os proprietários 
dos imóveis que acumulam objetos inservíveis, seja em casa ou em carros guardados 
nas garagens ou em frente às residências, vêm conseguido retirar diversos tipos de 
materiais, desde ferro, plásticos, papel, madeira, que no final acaba prejudicando 
toda a vizinhança, pois a sujeira, além do mau cheiro, atrai insetos e roedores, que 
podem trazer diversos tipos de doença. Neste segundo semestre, foram feitas quatros 
operações do tipo, duas no Distrito Jaguaré, uma no Distrito Lapa e uma no Distrito 



Vila Leopoldina. Só na primeira operação realizada no dia 16 de agosto, no Jaguaré, 
foram retirados 510 kg de objetos inservíveis, como ferro e plástico. 

 

Pátio de Compostagem 

Feirantes visitam Pátio de Compostagem e conhecem Feiras Sustentáveis 

O comprometimento dos feirantes é parte fundamental para o sucesso do Projeto 
“Feiras Sustentáveis”, que atualmente dá novo destino a toneladas de restos de 
frutas, legumes, verduras, utilizados como adubo em praças, canteiros e parques. 
No dia 25 de setembro, a convite da Prefeitura Regional da Lapa, AMLURB e INOVA, 
os feirantes que atuam nas regiões da Lapa, Pirituba, Freguesia, Brasilândia, Casa 
Verde, Pinheiros e integrantes do Sindicato dos Feirantes de SP foram pessoalmente 
conhecer o projeto de que fazem parte. 

O intuito da visita foi demonstrar a importância da participação do feirante na 
separação (segregação) dos resíduos orgânicos (FLV) para a compostagem e dos 
rejeitos que são encaminhados para aterros sanitários. 

O processo de compostagem tem início na montagem das barracas, quando os 
feirantes separam as frutas, legumes e verduras que não poderão ser comercializados. 
Este material é acondicionado em sacos específicos para a coleta e retirado por 
funcionários em caminhão exclusivo da INOVA e transportado para o Pátio de 
Compostagem, localizado no Pátio de Áreas Verdes da Lapa. Ao todo 52 feiras livres 
fornecem materiais que são transformados em adubo, assim como os outros resíduos, 
provenientes de poda de árvores, Atualmente são compostadas 260 toneladas de 
resíduos por mês, gerando uma produção mensal de 52 toneladas de adubo orgânico. 

 

Ampliação do programa “Rua Aberta” da Avenida Sumaré 

Programa Rua Aberta da Avenida Sumaré é ampliado 

A pedido do PR Lapa, Carlos Fernandes, Rua Aberta chega até Praça Irmãos Karmam 

Atendendo aos pedidos dos freqüentadores do “Rua Aberta” da Avenida Sumaré, o 
prefeito regional da Lapa, Carlos Fernandes, conseguiu junto à CET – Companhia de 
Engenharia de Tráfego, GET/NO (Gerência de Engenharia de Tráfego/Noroeste), a 
ampliação do programa que antes chegava somente até o cruzamento com a Rua 
Ministro Godoy, para até a Praça Irmãos Karmam. O programa “Rua Aberta” da 
Prefeitura oferece à população, um espaço público de lazer aos domingos em ruas e 
avenidas, que são fechadas para o tráfego de veículos e abertas para os pedestres 
usufruírem como lazer e prática das mais diversas atividades esportivas e recreativas.  

 

Parcerias 

Parceria da PR Lapa viabiliza revitalização de praça na Vila Leopoldina 



Escola de idiomas CNA Leopoldina e Prefeitura Regional entregam Praça Rudof Diesel 

Uma parceria entre a Prefeitura Regional da Lapa e a franquia da Escola de Idiomas 
CNA, unidade Leopoldina, viabilizou a revitalização da Praça Rudolf Diesel, na Vila 
Leopoldina. A população local há muito tempo reivindicava reforma e melhorias no 
espaço, que é muito utilizado pela comunidade. Ciente do problema, representantes 
do órgão da Prefeitura e da direção da escola acertaram fazer a revitalização, 
entregue à população no dia 30 de setembro. 

A praça ganhou dois novos canteiros, onde foram plantadas flores das espécies: 
kalanchoe, zebrina e maria sem-vergonha, doadas pela CNA. A diretora da escola, 
coordenadoras pedagógicas, professores, alunos e pais, além dos moradores do 
entorno, participaram do mutirão, que teve ainda pintura dos bancos, guias e postes, 
com tinta também doada, só que pela Inova, empresa terceirizada, responsável pela 
limpeza e conservação de áreas verdes.  

 

Praças Adotadas 

Mais 11 praças são adotadas na Lapa 

Assinados novos termos de cooperação na Prefeitura Regional Lapa 

Mais 11 áreas verdes da Lapa serão zeladas por empresas e pessoas físicas 

As praças Mataúna e Padre Arnaldo e o canteiro central da Rua Fortunato Ferraz, na 
Vila Anastácio, ficarão sob os cuidados de revitalização, conservação e limpeza da 
Brookfield – São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A, que em contrapartida 
poderá colocar na praça, uma placa de publicidade da empresa, dentro das regras da 
Lei Cidade Limpa. O canteiro central da Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, no 
Jardim Humaitá, Vila Leopoldina, terá os serviços de zeladoria sob responsabilidade da 
Indústria Química Anastácio S/A. O Centro Renovo de Educação cuidará do canteiro 
central da Avenida Kenkiti Simomoto, no Jaguaré. Outra praça que será cuidada por 
uma instituição de ensino é a Praça Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, no 
Sumaré, que está sob os cuidados da Associação Beneficente Providência Azul (ABPA), 
mantenedora do Colégio Notre Dame. E uma adoção de pessoa física: Antônio Pio da 
Silva, vizinho da Praça Vidal Antônio de Castro, na Lapa, que já cuidava informalmente 
do espaço, ganhou também o termo de adoção.  Além dessas oito praças e áreas 
verdes que firmamos parceria neste segundo semestre, outros quatro termos de 
cooperação estão em fase final de aprovação. Os locais e parceiros são os seguintes: 
canteiros das ruas Dr. Luiz Gonzaga Pinto Saraiva, Pablo Picasso, Joseph Nigri, Marc 
Chagall, Paul Klee, 6 e 7, que ficarão sob os cuidados da AMO – Associação de 
Moradores do Jardim das Perdizes; canteiro lateral e central da Marginal Tietê (trecho 
entre a Avenida Nicolas Boer até a Rua Zimon Leirner) e canteiro lateral e central da 
Marginal Tietê (entre as avenidas Santa Marina e Nicolas Boer), que terão suas 
zeladorias passadas para a C & C Casa e Construção Ltda.; e a Praça Homero Silva, no 
Sumarezinho, será adotada por outra pessoa física: Daniel Rodrigues Caballero. 

     



 

 

 

Mutirão de Plantio e Corredor de Polinização 

Mutirão de Plantio e inauguração do Corredor de Polinização da Lapa 

70 mudas nativas frutíferas e floríferas serão plantadas, neste sábado, 28 

No dia 28 de outubro a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por intermédio do 
DGD Centro-oeste 1, realizou um mutirão para o plantio de 70 mudas nativas 
frutíferas e floríferas, com inauguração do Corredor de Polinização da Lapa. 
Importantes parcerias e comunidade se unem neste plantio com o objetivo de atrair 
espécies polinizadoras, interligando o Parque Leopoldina Orlando Villas Bôas ao 
Parque Villa-Lobos. 

A ação da SVMA foi planejada com o apoio da Prefeitura Regional da Lapa, INOVA e 
Rotary Club de São Paulo, representado pelos Clubes Lapa, Alto da Lapa, Parque 
Ibirapuera, Nove de Julho, Nova Geração e Cotia Granja Viana. O destaque da ação é o 
envolvimento da comunidade da Lapa, envolvida pelo Grupo de Trabalho de 
Arborização do CADES Lapa. Uma das metas desse GT é fazer o mapeamento das 
áreas para plantio e execução de plantios na região, conforme os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030. 

Além dessa ação pontual, realizamos no 2.º semestre, o plantio de 215 árvores. 

 

Fiscalização 

Intensificação no combate a propaganda irregular, comércio e ocupação ilegal 

Prefeitura Regional da Lapa desfaz comércio irregular em comunidade 

Estabelecimento de madeira na entrada da Comunidade Quirino dos Santos vendia 
produtos comestíveis 

Com apoio da Polícia Militar, a Equipe de Desfazimento da Supervisão de Fiscalização 
da Prefeitura Regional da Lapa, fechou na tarde do dia 3 de outubro, um comércio 
irregular na entrada da Comunidade Quirino dos Santos, que fica na Barra Funda, 
rente ao Córrego Água Branca. Cerca de 20 pessoas participaram da operação que 
desfez o estabelecimento de madeira, que funcionava à beira do córrego e que vendia 
produtos comestíveis, como balas, doces, salgados, sucos e refrigerantes.  

 

Bares que funcionavam sem alvarás ou descumpriam Lei do Silêncio são fechados 

A Prefeitura Regional da Lapa vem atuando fortemente na fiscalização dos 
estabelecimentos comerciais no entorno da PUC, inclusive, com a interdição de dois 
bares, por conta do barulho, o “Mille Dois”, que voltou a funcionar por força de uma 
liminar, obtida pelo proprietário na Justiça, assim como um outro, que também 



funcionava com hostel, na Rua Ministro Godoy, 946, que também foi fechado e depois 
reaberto pelo mesmo motivo e o “Terceira Aula”, que posteriormente foi liberado 
pelo PSIU, após readequação. Em parceria com o Conseg Perdizes, Polícia Militar, 
Guarda Civil Metropolitana e Reitoria da PUC, fizemos uma operação na noite do dia 
17 de novembro, onde autuamos dois bares, que estavam funcionando após o horário 
permitido por lei (1 da manhã): Luar de Paraty e Bar e Restaurante Tradição, que 
foram multados em R$ 8 mil. Além disso, fizemos apreensões de comércio ambulante, 
sem TPU – Termo de Permissão e Uso (licença). 

 

Lei Cidade Limpa 

283 multas por publicidade irregular e panfletagem, aplicadas no segundo semestre. 

 

Melhorias Estruturais e Economias Administrativas 

29 novos computadores recebidos por doação de secretarias, empresas e pessoas 
físicas, renovando 22% dos equipamentos, as antigas máquinas foram revisadas e 
estão servindo como reservas. 100% dos softwares operacionais são atualizados; 

Contratação do serviço 99 para transporte dos funcionários, que além de mais 
eficiente, gerou uma economia enorme. Como comparação, em janeiro, a despesa 
com aluguel de 11 carros foi de R$ 45 mil; em novembro, o primeiro mês integral com 
o serviço contratado pela PR Lapa, em outubro, o gasto com o aplicativo foi de R$ 
4.723,57 + R$ 3 mil de aluguel de dois carros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJETOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS 
 
Entrega de uma unidade Atende, na Vila Leopoldina, programa de 
recapeamento Asfalto Novo, continuidade do programa Lapa 21, implantação 
do projeto City Câmera, aumento da produção de adubo orgânico no pátio de 
compostagem, recuperação de mais pontos viciados de lixo e entulho, 
revitalização de praças, implantação da coleta seletiva de lixo eletrônico, 
ações conjuntas com SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social) para incentivar o uso dos novos equipamentos da 
pasta na nossa região, mais ações culturais na Toca da Onça, como forma de 
conscientização da população para preservar o espaço, recentemente 
revitalizado e na região toda da PR Lapa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelas informações: Francisco Assis de Souza Filho 
 
E-mail institucional: franciscofilho@prefeitura.sp.gov.br 
 
Telefone: 3396-7510 / 97130-1814 
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