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- 3.970 buracos tapados;

- 101.995 m² de  pintura antipichação;

- 1.385.810 m² corte de mato;

- 2.266 árvores podadas;

- 191 árvores removidas;

- 1.713 bocas de lobo reformadas;

- 134 poços de visita reformados;

- 211.50 metros de galerias reformadas;

- 2.951.24 toneladas de detritos retirados 

do piscinão Rincão.

 



AÇÕES:
 

GABINETE TRANSPARENTE

Estreitar relações, esse é o foco do
“Gabinete Transparente”. Projeto iniciado

em 1º de fevereiro de 2019, às sextas-
feiras, 10h. Depois estendido para edições

noturnas, às terças-feiras, 19h. 
No último dia 11 de junho foi realizada mais uma
edição do “Gabinete Transparente – Distrital”,
desta vez, no distrito do Cangaíba. O encontro

com os munícipes aconteceu no auditório do CEU
Quinta do Sol. Essas reuniões foram criadas para

interação dos munícipes com a Sub Penha 

e assim ter a facilidade de tratar de
demandas, projetos e saber a rotina da
subprefeitura em um só lugar. Todos os

participantes recebem um RAIO-X com as
ações desenvolvidas pela subprefeitura em

seu distrito.



SUB PENHA ESCLARECE

Inicialmente batizado de “PRPenha Esclarece”, 
o projeto apresenta assuntos pertinentes 

a administração municipal e foi criado em 5 de
setembro de 2018. Entre os temas abordados
estão: - “Projeto City Câmeras” (05/09/2018); 
- “Áreas Municipais: Autorização, Concessão 

e Permissão de Uso” (19/09/2018);
“Lei da 1hora” (03/10/2018);

- “Assistência Social: Panorama de SMADS 
em nossa jurisdição e orientações para
regularização de ONGs e instituições”

(13/02/2019);
- “Adoção de Praças” (20/03/2019);

- “Adequação de Calçadas e Acessibilidade”
(17/04/2019);

- “Conhecendo as ETECs: Oportunidades 
de capacitação profissional gratuita 

na jurisdição da Sub Penha” (08/05/2019).



ENVOLVIDOS

Encontros com grupos de munícipes

em associações de bairro, igrejas,

condomínios e etc, para coleta de

demandas e divulgar o trabalho

desenvolvido pela Sub Penha na região

escolhida.  



MUTIRÕES DE ZELADORIA

Realizados todos os sábados em um
ponto estratégico do distrito escolhido

ou atendendo 
a programação dos 'grandes

corredores' feito pela Secretaria
Municipal das Subprefeituras (SMSub). 



CONVIVER SUB PENHA

Proposta de transformação do espaço 
público 

na Rua Dr. Campos Moura, em Artur Alvim.
 

O projeto é uma parceria da Sub Penha 
com a Iniciativa Bloomberg para

Segurança 
Global no Trânsito (BIGRS), Iniciativa

Global 
de Desenho de Cidades (NACTO-GDCI) 
e Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP Brasil).



CENTRO ABERTO/PRAÇA 
OITO DE SETEMBRO

Proposta de transformação do espaço 
público 

na  Praça Oito de Setembro, Penha.
 

A iniciativa realizada pela SP Urbanismo, 
desta vez, em parceria com a Sub Penha, 
não busca construir novos espaços, mas 
transformar as estruturas existentes e 
assim, utilizar novas formas de uso do 
espaço. O projeto já foi implantado no 

Largo General Osório, Largo Paissandú, 
Largo São Bento, Largo São Francisco e 

Rua Galvão Bueno.



DESCOMPLICA SP

Escolhida pela Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia (SMIT), a Sub Penha terá sua Praça

de Atendimento reformada e receberá as
instalações do Descomplica SP. 

 
As obras acontecerão no segundo semestre deste

ano. A entrega e início da operação estão
previstas para dezembro/2019.

 
"Descomplica SP" é um novo padrão de
atendimento ao cidadão, que tem sido

incorporado nas Praças de Atendimento das
subprefeituras, unindo outras Secretarias e assim

oferecer mais serviços à população.


