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O Diálogo Aberto é um projeto da Prefeitura de São Paulo desenvolvido pela 

Coordenadoria de Governo Aberto (CGA) com apoio da Secretaria Municipal de 

Subprefeituras (SMSUB). O Diálogo Aberto acontece desde 2017 e tem por objetivo 

aproximar a Prefeitura da população.

Por meio de reuniões semestrais abertas ao público realizadas nas 32 

subprefeituras e/ou consultas públicas realizadas na Plataforma Participe+, o 

projeto visa apresentar aos munícipes relatórios sobre as ações desenvolvidas no 

território das Subprefeituras no período, sendo assim uma estratégia de prestação 

de contas. Neste relatório, você encontrará informações sobre essas atividades.
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● As Subprefeituras mantêm a representação do poder público municipal na área

geográfica sob sua jurisdição, realiza ações de zeladoria urbana, como a

recuperação de ruas e avenidas, limpeza de córregos e outros sistemas de

drenagem e conserva as áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros); e

também fiscalizam o cumprimento das posturas municipais, notadamente em

relação ao uso e à ocupação do solo.

● Neste relatório, você encontrará informações sobre essas atividades. Todas as 

informações prestadas são de responsabilidade da Subprefeitura, exceto os 

números de zeladoria, fornecidos diretamente pela Secretaria Municipal das 

Subprefeituras e os números das eleições dos conselhos participativos, fornecidos 

diretamente pela Secretaria Municipal da Casa Civil.
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1. ZELADORIA E OBRAS

O serviço é iniciado com o recorte da área no entorno do 

buraco, depois é realizada a fresagem do pavimento, ou seja 

a remoção do asfalto desgastado, em seguida o recorte é 

preenchido com asfalto novo, de forma nivelada ao 

pavimento existente. 

Utilizamos o Controle Tecnológico, uma ferramenta  que 

confere a qualidade dos reparos já realizados.

O tempo médio de atendimento do serviço de tapa buraco 

é uma das metas do atual Programa de Metas 2021-2024, 

meta 35, tendo como objetivo assegurar que o serviço seja 

realizado em até 10 dias, hoje o serviço é realizado em até 7 

dias. 

Legenda: Exemplo de Serviço de Tapa Buraco.

Diálogo Aberto

1.1 Tapa Buraco



Diálogo Aberto 1. ZELADORIA E OBRAS

1.1 Tapa Buraco

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Tipo de Atendimento Quantidade

Quantidade de buracos tapados 5.634

Área total (m²) de buracos tapados 83.203,33

Quantidade de massa utilizada 
(toneladas)

14.162,39



Os serviços que podem ser 

executados após a avaliação são os 

seguintes: Poda; remoção; ampliação 

de canteiro; transplante; remoção de 

vegetação parasita, entre outros. Pode 

acontecer por necessidades técnicas 

e de segurança. 

Legenda: Exemplo de Serviço de Manejo de árvores .
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Sobre o indicador na próxima tabela ‘’Quantidade de árvore plantadas’’:

O plantio de árvores realizado pelas subprefeituras é o plantio compensatório, ou seja, a cada 

árvore removida no território da subprefeitura uma outra deve ser plantada. Essas duas 

ações não ocorrem ao mesmo tempo, tendo em vista que o agrônomo precisa encontrar um 

novo lugar adequado para realizar o plantio e solicitar as mudas nos viveiros que são de 

responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA). O plantio de 

árvores em áreas públicas, como calçadas, exige um tipo de árvore adequada. Desta forma, 

tendo essas variáveis, o número de plantio pode ser menor do que o de remoção.

Vale ressaltar que a responsabilidade de coordenação e fiscalização dos serviços é da 

subprefeitura.
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1.2 Avaliação de árvores

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Tipo de Atendimento Quantidade

Quantidade de árvores plantadas 145

Quantidade de árvores podadas 4.011

Quantidade de árvores removidas 218

Número de equipes contratadas para 
avaliação de árvores

3



Os serviços de drenagem reduzem os impactos causados 

pelas chuvas, diminuindo as áreas inundáveis e a recorrência 

de alagamentos e assim diminuindo os prejuízos causados à 

população pelas enchentes. São eles: Limpeza de córregos, 

microdrenagem (galerias) e piscinões. 

Atualmente a cidade possui aproximadamente 50 estruturas 

de contenção que podem ser classificados entre piscinões e 

polders, construídos em locais estratégicos da cidade, como 

nas pontes da Marginal Tietê e a locais próximos a rios e 

córregos, como no curso do rio Aricanduva e do córrego 

Pirajussara.
Legenda: Exemplo de Serviço de Drenagem
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Sobre o indicador ‘’Extensão de córregos limpos (m)’’:

As equipes de limpeza de córregos não realizam serviços apenas nos córregos abertos, mas também em 

ramais, galerias e bocas de lobo de forma manual. Tendo em vista a atual geografia do território da cidade, 

nem todas as regiões possuem córregos abertos, então utilizam essas equipes para a limpeza do sistema de 

drenagem (ramais, galerias e bocas de lobo), como é o caso de Pinheiros e Sé, em que o indicador é mais baixo 

comparado com as demais subprefeituras. Vale ressaltar também que um mesmo córrego pode ser limpo 

diversas vezes no ano, desta forma não se deve analisar esse indicador como a extensão de córregos existentes 

nessas regiões.

Sobre o indicador "Área de margem dos córregos":

Esse subserviço se trata do corte de mato/grama das margens dos córregos. E assim como na extensão de 

córregos, o corte de mato das margens pode ser executado várias vezes ao ano no mesmo córrego.
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Sobre o indicador "Número de detritos retirados dos córregos, em toneladas":

Por não ser um indicador obrigatório, algumas subprefeituras estão zeradas. Importante 

ressaltar que não quer dizer que não foram retirados distritos mas que apenas não foram 

preenchidos no sistema. A diferença entre elas é por conta do tipo de serviço realizado. Existe a 

limpeza manual de córregos e a limpeza mecanizada, e por conta do maquinário e da natureza 

desta segunda limpeza, consegue retirar muito mais detritos do que a limpeza manual, pois 

realizam o desassoreamento de alguns córregos que necessitam dessa ação. Nem todas as 

subprefeituras possuem a limpeza mecanizada, pois a contratam de acordo com a 

necessidade do local.
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1.3 Drenagem

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Limpeza de córregos (serviços): Quantidade

Extensão dos córregos limpos (m) 33.879

Área de margem dos córregos (m²) 175.247

Número de detritos retirados dos 
córregos, em toneladas

87,16

Número de equipes contratadas para 
limpeza de córregos

2



O trabalho de limpeza da rede de 

microdrenagem é importante para a 

adequada coleta e condução de águas 

pluviais, evitando alagamentos e 

entupimentos em vias públicas, 

proporcionando assim, maior segurança 

a pedestres e motoristas nas ruas e 

avenidas. Legenda: Exemplo de Serviço de Microdrenagem.
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Sobre os indicadores ‘’Quantidade de bocas de lobo limpas’’, ‘’Número de poços de 

visitas limpos’’, ‘’Extensão de galerias limpas (m)’’, ‘’Extensão de ramais limpos (m)’’:

A limpeza das bocas de lobo, poços de visita, ramais e galerias através do equipamento de 

hidrojato é realizado de acordo com o nível de obstrução daquele sistema de drenagem, 

desta forma os dados entre as subprefeituras são heterogêneos.

Sobre o indicador "Quantidade de detritos retirados":

Por não ser um indicador obrigatório algumas subprefeituras estão zeradas.
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1.4 Microdrenagem

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Microdrenagem mecanizada: Quantidade

Quantidade de bocas de lobo limpas 3.347

Número de poços de visitas limpos 1.059

Extensão de galerias limpas (m) 13.644

Quantidade de detritos retirados (m³)

Extensão de ramais limpos (m) 6.412

Número de equipes contratadas para 
microdrenagem

2



1.5 Logradouros e galeria

Os serviços de logradouros consistem na 

conservação e manutenção de calçadas, 

guias, sarjetas e sarjetões e os serviços de 

galerias consistem na conservação e 

manutenção de dispositivos de drenagem, 

como sarjetas, bocas de lobo, poços de 

visita e seus ramais.

Legenda: Exemplo de Serviço de Manutenção de Logradouros
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1.5 Logradouros e galeria

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Serviços Quantidade

Quantidade de galerias reformadas (m) 1.235,34

Número de galerias inspecionadas 262,01

Extensão de sarjetas e vias feitas (m) 2.824

Quantidade de bocas de lobo reformadas 529

Número de poços de visitas reformadas 159

Número de equipes contratadas para 
logradouros e galerias 

4



1.6 Jardins de Chuva

Os Jardins de Chuva são Soluções baseadas na Natureza 

(SbN) eficazes na contenção de alagamentos e 

inundações, mas também possuem outros grandes 

benefícios: Retêm poluentes, produtos químicos e 

partículas de sujeira antes da água voltar para o solo, 

controlam os sedimentos do escoamento da água da 

chuva e também evitam a reprodução de mosquitos por 

drenar a água em até 48 horas. 

A iniciativa foi reconhecida com o Certificado de Mérito 

internacional pela AIPH World Green City Awards 2022.
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Legenda: Exemplo de Jardim de Chuva.



1.7 Quadras esportivas

Em comemoração da Copa do Mundo, quadras 

poliesportivas foram revitalizadas com pinturas 

estilizadas em homenagem aos países que 

participam nesta edição. As bandeiras dos países 

estão representadas nas quadras das 32 

Subprefeituras da cidade.
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1.8 Outros serviços

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados 

ainda

• Readequação de Área Pública Implantação de 

vestiários – Rua Guimarães Tavares.

• Readequação de Área Pública – Praça – Rua 

Felício Giardini.

• Readequação de Área Pública Quadra Caveirinha 

– Rua Jornalista Marçal Versani.

• Readequação de Área Pública Quadra do Sabão 

– Rua Sebastião Muniz de Souza.

• Readequação de Área Pública Municipal –

Implantação de Iluminação – Rua Guatapendava.
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• Readequação da Subprefeitura – Avenida Guarapiranga.

• Readequação de Área Pública – Viela Antônio – Rua Francisco de Almeida Souza Altura 520 x Rua 

Talamanca.

• Readequação de Área Pública Municipal – Vestiários – Campo Mauricinho – Rua 

Viscardo Berluzo.

• Readequação de Área Pública Municipal – Implantação de Iluminação – Rua 

Guatapendava.

• Readequação de Vestiários – Avenida Hungria.

• Readequação de Área Pública – (creche) – Rua Gaita de Foles.

• Revitalização de Área Pública Viela – Vielas da Rua Areias Alvas.

• Revitalização de Área Pública Implantação de ATIS e Playground e Área Social  - Rua Irumu.

• Revitalização de Área Pública  com Implantação de Corrimão – Rua Raquel Alves Moreira.
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• Revitalização de Área Pública Viela – Rua Padre Domingues Fernandes.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Praça Menestrel da Alagoas – Rua General Lucidio de Arruda. 

• Revitalização de Área Pública Municipal - Corrimão – Rua São José.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Praça Joaquim Dias – Rua Antônio de Franças x  Rua Pedro 

Costa Faleiros.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Rua Mourisca.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Praça Joaquim Dias – Rua Tomas de Souza x Rua Joaquim 

Dias.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Praça Sonho Azul – Rua dos Bombeiros.

• Revitalização de Área Pública Municipal – Viela – Rua José Hamilton da Silva.

• Revitalização de Área Pública Municipal - Quadra Paranapanema – Rua Antônio Fortinho.

• Revitalização de Área Pública Municipal - Campo Bandeirante – Rua Manoel Siqueira.
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• Revitaliza de Área Pública  – Rua da Mina x Rua Carvoeira X Rua Caruaru x Rua Saboia x 

ChácaraBananal fase II.

• Requalificação do Sistema de Drenagem – Rua Willian Cremer.

• Requalificação Urbana Contenção de Margem de Córrego – Rua Yoshimara Minamoto. 

• Requalificação de Área  Púbica Implantação de Corrimão – Rua Antônio de Franca.

• Cobertura de Quadra – Rua Domenico Corvi Revitalização de Área Pública Municipal – Praça Menestrel 

das Alagoas – Rua General Lucidio de Arruda.

• Implantação de Vestiários – Campo da Felicidade – Rua da Mina.

• Implantação de Passagem de Pedestres Sobre Córrego – Viela uacanga x Rua Lagoa Mirim x 

Talamanca.

• Adequação Área Municipal para implantação de Espaço Público - Poupa Tempo e Bom Prato – Avenida 

Inácio Dias da Silva.



3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

A Secretaria Municipal de Cultura é responsável 

por planejar e implantar as políticas de apoio e 

incentivo à cultura, mas a Subprefeitura pode 

apoiar o desenvolvimento dessas ações no 

seu território, por meio do apoio a produção 

cultural local nas diversas linguagens: música, 

teatro, dança, leitura, artes plásticas, cinema, 

entre outros.

2.1 Ações de cultura
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3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

REVITALIZAÇÕES REALIZADAS COM O PROJETO RECICL’ART

18/02/23 – Descarte de Lixo irregular. Rua Dover x Avenida Manoel de Siqueira.

19/03/22 – Descarte de Lixo irregular. Rua Pedro de Agulha Figueiró.

05/05/22 – Descarte de Lixo irregular - Escadão. Rua Estevão Fernandes – Piraporinha.

29/06/22 - Descarte de Lixo irregular - Projeto realizado com os alunos da Escola Estadual Vicente

Leporace.

GRAFITE

22/03/22 – Grafite de revitalização - Arte desenvolvida no Polo Cultural Jardim Ângela.

EVENTOS

15/04/22 – Corpus Christi – Encenação da Paixão de Cristo - Avenida Luís Gushiken Piraporinha.

2.1 Ações de cultura
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3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

15/05/22 – 3ª Festa de Tradição Mês Mariano - Shows musicais, feira de culinária típica, feira de artes e

artesanato e atividades esportivas - Avenida Luís Gushiken - Bairro da Piraporinha.

28 e 29/05/22 – Virada Cultural 2022 – Shows musicais e praça de alimentação - Avenida Luís Gushiken -

Bairro da Piraporinha.

07/08/22 – Comemoração de 87 Anos do Bairro da Piraporinha - Bolo de 87 metros, shows musicais , feira

de artes e artesanato, espaço kids e atividades esportivas - Avenida Luís Gushiken - Bairro da

Piraporinha.

16/10/22 – 1º Encontro de Carros Antigos e Rebaixados de M’Boi Mirim - Exposição de carros, Praça de

alimentação e espaço kids - Avenida Luís Gushiken - Bairro da Piraporinha.

06/11/22 – Comemoração ao Dia da Favela - Shows musicais Praça de Alimentação e espaço kds e

atividades esportivas - Avenida Luís Gushiken - Bairro da Piraporinha.

19/11/22 – Comemoração do Dia da Consciência Negra, realizado no CE Náutico Guarapiranga – Av. Dos

Funcionários Públicos – Jardim Horizonte Azul com apresentações musicais, atividades esportivas e

recreação infantil.
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3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

25/11/22 – Projeto MAR da Secretaria Municipal de Cultura - "Fada Das Ruas" - Museu Arte de Rua, realizado

na Avenida Luís Gushiken – Bairro da Piraporinha.

18/12/22 - Acompanhamento montagem Árvore de Natal - Praça da Piraporinha - Avenida Inácio Dias da

Silva S/N.

ESPETÁCULOS

12/11/22 – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Caminhando e Cantando – Música”, “Comprei um

circo! E agora? Circo” e “Verso Móvel Sound System – Literatura”, realizado no Parque Linear – Jardim São

Luiz.

12/11/22 - – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Rio de Contas - Teatro Siriema Spuleta Arte e

Cultura”, “Rei na Rua – Teatro “e “Carimbó – Cultura Popular Congas”, realizado na Praça Mazuran Dourado

da Silva – Cidade Ipava.
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3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

13/11/22 – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Cantores de rádio - Intervenção teatral” “Trovadores

Literários - Que personagem sou eu? – Teatro” e “Na Praça Com Jazz Na Kombi - Música “, realizado no

Parque Linear – Jardim Leticia - São Luiz.

13/11/22 – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Transpondo Mares e Sertões - Cultura Popular”,

“Comprei um circo! E agora? - Circo “e “Nilton Junior e o Côco do Pajé - Cultura Popular”, realizado na

Praça Mazuran Dourado da Silva – Cidade Ipava.

03/12/22 – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Berço de Acalantos – Literatura”, “Girinfonsa – O mini

circo ambulante” e “Estudo sobre a Padaria – Teatro”.

04/12/22 – Projeto da Secretaria Municipal de Cultura “Pantunts - Circo Casca de Noz, “ O livro do mundo

inteiro – Circo” e “Cantigas em Movimento – Música”, realizado na Praça Hungria – Parque Europa.
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2.2 Ações de esportes e lazer

A Supervisão de Esportes e Lazer é 

responsável por planejar, sugerir e implantar 

as políticas de apoio e incentivo à prática 

esportiva no território, mas a Subprefeitura 

pode apoiar o desenvolvimento dessas ações 

no seu território.

Legenda: Exemplo de ação que incentiva práticas 

esportivas 
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2.2 Ações de esportes e lazer

PRIMEIRO TRIMESTRE

REUNIÕES

• Reunião realizada na Secretaria Municipal de Esportes - Reforma Clube Náutico 

Guarapiranga.

• Reunião na CET – Pauta: Ruas de Lazer.

Vistorias nos CDCs – Campos – Quadras

• Arena Loko é Poko - Avenida Hungria.

• Quadra Society, ATI, Play Ground e Vestiários - Praça do Jardim Coimbra.

• Vistoria e levantamento geral de todas as praças e locais com Aparelhos

de ginástica ao ar livre (ATI), para implantação de aparelhos para pessoas com 

deficiência.
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RUAS DE LAZER

• Recadastramento de todas as ruas de lazer ativas.

INAUGURAÇÃO E REFORMAS

• Praça do Feirão - Jardim São Luiz

• Quadra da Chacrinha - Jardim Celeste

TORNEIOS, COPAS E APRESENTAÇÕES

• Jiu-Jitsu categoria infantil - Mestre Bruno Silva - Projeto Social Futuro Certo.

• Participação da Fadinha do Skate na Comunidade do Jardim Ibirapuera.

• Final da Copa Noturna CDC Joelma.

SEGUNDO TRIMESTRE

VISTORIAS CDCs - CAMPOS – QUADRAS
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• Society Parque Alves de Lima com equipe técnica da Supervisão de Obras da 

Subprefeitura.

• Quadra Futsal Rua Paulo Lemore (Jardim Celeste).

• Arena Figueirense.

• Galo Real – Arena Tupy – Praça no Pro morar Jd São Luís.

• Arena Luciano Nunes (Campo da Felicidade).

• Campo do Arizona (Jardim Riviera).

IMPLANTAÇÕES - REFORMAS QUADRAS E CAMPOS

• CDC São Francisco – P.S.A –Quadra do Bombeiro- JD Horizonte Azul

REUNIÕES SUBPREFEITURA

• Diretoria da Associação Parque Alves de Lima (Reforma da Quadra Society).

• Diretoria do CDC Brasília (Festa de Aniversário de 58 anos do Brasília).

• Equipe de Papeiros do Jd Letícia (Evento Pipa com Consciência).
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Diretoria Associação CDM Guarujá.

• Organizadores da Copa Sabesp.

• Diretoria do Grêmio Copacabana Referente a 7º Copa do Grêmio.

• Organizadores para a corrida de rua do Céu Guarapiranga.

• Reunião na SEME 29 de abril – Pauta: Censo Paulista do Esporte.

• Reunião na SEME com Carlos Viana - Pauta: Políticas Públicas.

• Organização corrida de rua Academia Cristal. 

SOLICITAÇÃO DE PODAS E CAPINAÇÃO

• DC Caveirinha, São Lourenço, Associação Garra, CDC Brasiliense, Praça

do Coimbra.

EVENTOS

• Escolinha de Futebol Bom de Bola Craque na Escola no Jardim Horizonte Azul

entrega de uniforme para escolinha infantil.
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• Grande Final da 10º Copa Sabesp Rua Talamanca - Jardim Souza.

• Lançamento do Portal Joga SP no Auditório do Pacaembu. 

• Apresentação de Jiu Jitsu com Mestre Bruno Silva categoria Sub 17.

• Final da 10º Copa Sabesp.

• Atividades Esportivas na Avenida Luis Guschiken (Festa de Tradições Mês Mariano).

TERCEIRO TRIMESTRE

VISTORIA CDCs - CAMPOS - QUADRAS

• Reforma Quadra CDC Sabão.

• Obra realizada na Arena Loko é Poko Av Hungria. 

• Obra realizada na Arena Luciano Nunes – Campo da Felicidade. 

• Reforma CDC Caveirinha.

• Reforma vestiários quadra Orestes Quercia.

• Reforma Campo do Bandeirantes.
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REUNIÕES

• Congresso Técnico Jogos da Cidade 2022 na SEME.

• Jiu- Jitsu e Capoeira para evento na Gushiken.

• Virada Esportiva (SEME).

EVENTOS E COPAS

• Acompanhamento dos jogos da Taça das Favelas 2022.

• Tenda de esporte no 87º Aniversário da Piraporinha.

• Treino de Jiu- Jitsu doação de quimonos Projeto Social Mestre Valmir.

• Abertura dos jogos da Cidade 2022 (1° fase).

• Congresso Copa 3º CDC Brasília.

• Final da Taça das Favelas 2022 Arena Barueri.
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QUARTO TRIMESTRE 

VISTORIAS - CDCS - CAMPOS - QUADRAS

• Reforma quadra Society Miami Paulista. 

• Reforma CDC Caveirinha. 

• Reforma CDC Orestes Quercia. 

• Reforma Arena Loko é Poko. 

• Obra Praça do Coimbra.

• Quadra Daniel Klein queda de árvores (fortes chuvas).

• Quadra Futsal Ass. Parque Paiolzinho Projeto São Paulo na Copa.

• Quadra e Praça no Conjunto Promorar Jd São Luís.

• Arena Luciano Nunes, vestiários pista de caminhada e play ground.

SOLICITAÇÃO DE PODAS E CAPINAÇÃO

• Quadra da Associação Garra - CDC Sabão.
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EVENTOS E COPAS

• Jogos da Cidade 2022 Fase final.

• Final da Copa P.S.A.

• Final da Copa da Noite CDC Sabão.

• Congresso Taça das Favelas Nacional.

• Virada Esportiva 2022.

• Roda de Capoeira, troca de cordão e congresso na quadra SAF II.

• Festa de Natal na Quadra de Futsal do CDC Sabão com jogos e festa para  as crianças.

• Inauguração quadra futsal Associação Parque Paiolzinho Projeto São Paulo na Copa.



A Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB) é 

responsável por  gerir e executar a Política 

Municipal da Habitação Social, promover a 

regularização Urbanística e Fundiária de 

Assentamentos Precários, Loteamentos e 

Parcelamentos Irregulares, mas a Subprefeitura 

pode apoiar o desenvolvimento dessas ações no 

seu território.

2.3 Ações de habitação

3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitaçãoDiálogo Aberto

Legenda: exemplo de ação da SEHAB - Novas moradias do

Heliopolis
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2.3 Ações de habitação

• Atendimento diário aos Munícipes para esclarecimentos gerais (média 15/dia).

• Atualizações e novas inscrições no Cadastro de Demandas Habitacional – COHAB 

(média 20/ dia).

• Atendimento diário aos Munícipes para esclarecimentos sobre aluguel Social suspenso, 

encaminhamento aos Plantões Social da SEHAB (média 05/dia).

• Atendimento aos moradores do Condomínio Guido CALOI, (sobre isenção de IPTU média de 60 

munícipes no mês de abril). 

• Dia 1 de junho atendimento há 50 pessoas pedindo informações a respeito do pagamento do 

aluguel social suspenso, via fone e presencial.

• Acompanhamento do atendimento de SEHAB recadastramento do Auxílio Aluguel no 

auditório da subprefeitura período de 29/08/22 a 14/10/22, média de 140 pessoas atendidas ao dia.
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• Encaminhamento de diversos processos para as áreas competentes.

• Vistorias em diversas áreas de risco inclusas nos processos em andamento.

• Participação em reuniões internas pertinentes ao setor.

• Participação em reunião externa/ Policia Militar, sobre reintegração de posse.

• Supervisão fez o atendimento, composição familiar e processo de remoção de três Casas no JD. São 

Luis, as casas foram removidas dia 7 de novembro.

• Vistoria no Condomínio Guarapiranga, (Ordem Judicial) determinando reintegração de posse, 

remoção e mudanças das 41 famílias.

• Atendimento a 49 moradores do JD. Felicidade, para preencher composição familiar 

remoção por obra. 

• Vistoria na comunidade Cai - Cai em conjunto com equipe de SEHAB, vários atendimentos dentro 

da Subprefeitura por SEHAB/COBRAP aos moradores, (Ordem Judicial).
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• Coordenando às reuniões do CADES M’ Boi Mirim todas as primeiras segundas-feiras do mês.

• Representando a Subprefeitura nas reuniões dos CONSEGs, Distrito do JD. Ângela e 

Distrito do JD. São Luis, uma vez ao mês cada Conselho.



A atuação da Defesa civil tem o objetivo de reduzir 

os riscos de desastres. Também compreendendo 

ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação. Sempre que o cidadão 

sentir-se inseguro em relação a desastres naturais, 

enchentes, alagamentos, desmoronamentos, 

escorregamentos de terras, vazamentos de 

produtos químicos e combustíveis, ou exposto a 

situações de risco que exijam a atuação de 

profissionais, podem solicitar os serviços da defesa 

civil.

3. AÇÕES DA DEFESA CIVILDiálogo Aberto

Legenda: Exemplo de ação de defesa civil



No ano de 2022 foram contabilizadas 778 ocorrências. Sendo as ocorrências mais 

frequentes de natureza de queda e/ou risco (árvore / Galho) 251.

3. AÇÕES DA DEFESA CIVILDiálogo Aberto
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Tipo de Gasto Previsto em 2022 Executado em 2022 Comentários

Pavimentação e 
recapeamento de 
Vias

0 0 Os projetos 1137 (Pavimentação e 
Recapeamento de Vias)  não 
pertencem ao Orçamento da 
Subprefeitura, o que nos 
impossibilita ter acesso aos seus 
respectivos valores.

Intervenção, 
Urbanização e 
Melhoria de 
Bairros - Plano de 
Obras das 
Subprefeituras

R$ 118.549.939,32 
(cento e dezoito 
milhões, quinhentos 
e quarenta e nove mil 
novecentos e trinta e 
nove reais e trinta e 
dois centavos)

R$ 118.058.860,88 
(cento e dezoito 
milhões, cinquenta e 
oito mil oitocentos e 
sessenta reais e oitenta 
e oito centavos)

A maior parte das obras realizadas 
são intervenções em áreas 
públicas como praças, vielas, 
associações de moradores/centros 
de convivência e quadras 
esportivas.

O orçamento é um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas 

futuras para a administração. 
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Tipo de Gasto Previsto em 2022 Executado em 2022 Comentários

Obras e Serviços 
nas áreas de Riscos 
Geológicos -
Preventivas

R$ 36.366.689,62 (trinta e 
seis milhões, trezentos e 
sessenta e seis mil 
seiscentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e 
dois centavos)

R$ 36.318.052,42 
(trinta e seis milhões, 
trezentos e dezoito mil 
cinquenta e dois reais 
e quarenta e dois 
centavos)

O Projeto Orçamentário 1193, 
que corresponde a este tipo de 
intervenções, pertence à peça 
Orçamentária de SM-SUB, 
sendo a Subprefeitura a 
Unidade Executora.

Obras de Combate 
a enchentes e 
Alagamentos

00 00 O projeto orçamentário para 
estas obras é o 5084 (Obras de 
Combate a Enchentes e 
Alagamentos), e este não 
pertencem ao Orçamento 
desta Subprefeitura, o que nos 
impossibilita ter acesso aos 
seus respectivos valores.
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5.1   Conselho Participativo Municipal (CPM)

O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente 

público e é um mecanismo autônomo da sociedade civil, reconhecido 

pelo Poder Público Municipal como instância de representação da 

população de cada região da cidade para exercer o controle social.

Em 2022, foram realizadas eleições dos 32 Conselhos Participativos 

Municipais. Na M'Boi Mirim, foram eleitos 8 conselheiros, sendo 5 

mulheres e 0 imigrantes. No dia da eleição, tivemos 33 eleitores 

participantes em todo o processo.
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5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

Em 2022, também foram realizadas eleições do Conselho 

Municipal de Habitação, que contou com 1.417 Eleitores 

eleitores nesta Subprefeitura.

A região contou ainda com a articulação de outros conselhos e 

órgãos colegiados, CONSEG e CADES. Desenvolvendo as 

seguintes atividades CONSEG  - Conselho Comunitário de 

Segurança - Reuniões Mensais Itinerantes - Distrito Jardim 

Ângela e Distrito Jardim São Luís. CADES - Conselho Regional 

de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 

Paz - Reuniões Mensais. 

Legenda: Exemplo de Conselho em Funcionamento.



6.  FISCALIZAÇÃO

Compete às Subprefeituras fiscalizar o cumprimento 

das normas municipais relacionadas com o código de 

edificações, zoneamento, abastecimento e posturas 

municipais. O trabalho consiste em orientar, fiscalizar e 

prestar informações ao público, sobre irregularidades 

em obras públicas e particulares. Em 2022, as principais 

ações fiscalizatórias desenvolvidas foram: invasão da 

área municipal (93), MPL Limpeza (34), MPL Calçada (52), 

MPL Muro (02), obra em via pública (39), obras 

particulares irregulares (42), 

Legenda: Exemplo de fiscalização 

Diálogo Aberto



6.  FISCALIZAÇÃO

obras particulares abertura com menos de 1,50m (10), obras particulares certificado de 

conclusão (46), obras particulares despejo de águas servidas (03). Obras particulares ligação de 

esgoto (14), obras particulares perigo de ruína (31), obras particulares sem condições de 

segurança (22). Segurança e edificação (13), parcelamento irregular (34), remoção de 

veículo/carcaça (12)  por fim obstáculo dificultando a acessibilidade/outros (06).

Diálogo Aberto
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OPERAÇÕES BAIXAS TEMPERATURAS 

• 17/05/22 - Entrega de cobertores.

• 18/05/22 - Chocolate quente e cobertores.

• 19/05/22 - Entrega de sopão e cobertores.

• 12/06/22 - Entrega de cobertores.

• 20/08/22 - Entrega de sopão e cobertores.  

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

• Entrega de 4146 (quatro mil cento e quarenta e seis) cestas básicas para famílias    

carentes da região de M’Boi Mirim.

• ADE SAMPA – Agência São Paulo de Desenvolvimento - Unidades móveis – Centro de 

Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Atendimento no estacionamento da 

Subprefeitura nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2022.



Diálogo Aberto

O objetivo deste relatório é aproximar a população de sua 

Subprefeitura. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua 

Subprefeitura.
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